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RESUMO

O Morro do Ferro, depósito de tório e terras raras

localizado em Poços de Caldas (MG), está sendo utilizado co

mo análogo natural na previsão de interações biogeoquimicas

de plutõnio (IV) e outros actinídeos trivalentes, tais como

amerlcio e cúrio, com o meio ambiente.

Este trabalho focaliza os seguintes aspectos da

mobilização e bioassimilaçao de tõrio:

1. a determinação das concentrações de Th-232 em

plantas típicas do Morro do Ferro;

2. o comportamento de diferentes agentes complexan

tes, incluindo ácidos húmicos, verificando sua ação ao solu

bilizar Th-232 de solos e de minérios intemperizados;

3. a investigação da importância destes agentes com

plexantes na bioassimilaçao de Th-232.

Os conteúdos de Th-232 nas folhas de plantas do

Morro do Ferro, provenientes dos locais de maior concentra^

ção deste nuclldeo em águas e solos, podem atingir valores

cerca de 40 vezes maiores de que os reportados na literatura,

obtidos para musgos.

Em geral, folhas velhas apresentam concentrações

de Th-232 maiores do que as folhas novas. As razões de con

centração, expressas como atividade em folha secas/ativida-

de em solo seco, variam de 10" a 10" e são comparáveis

com os valores encontrados na literatura para plutõnio (10~



a 10 ) , cm plantas de áreas contar.ir.rcL.is ou plantas culti-

va Jas experimentalmente.

Experiências coir, amostras 3e selo e de minério in

temperi?ado, quando lixiviados, mostraram uma liberação de

Th-232 que tende a crescer no sentido : água < ácidos húmi-

cos 10 ppm < ácidos húmicos 100 ppr. < NT.". 100 pprc. < DTPA 100

ppm, refletindo o aumento esperado da ,:í;t:ibilic.ar»e destes

complexos, quando outros fatores não irterferen».

Plantas inativas, transplantadas para solo ou mine

rio radioativo e irrigadas com as soluções complexantes,apre

sentaram teores de tório-232 nas folham geralmente maiores

do que as plantas irrigadas com água purva, mostrando a impor

tãncia dos quelantes na biodisponibilidt d-2 deste elemento.

Neste estudo, os resultados <->b-odos para t<_rio,dão

suporte às idéias correntes sobre o cor.pc/tam^nto do plutônio

em ambientes naturais.



ABSTRACT

The Morro do Ferro, a deposit of thorium and rare-

earth elements in Brazil, is being utilized as a natural ana

log in the prediction of the biogeochemical interactions of

plutonium (IV) and trivalent actinides, like americum and

curium, with the environment.

This work focusses the following aspects of thorium

mobilization and bioassimilation :

1. the determination of Th-232 concentrations in

typical plants indigenous to the Morro do Ferro environment;

2. the behaviour of different complexing agents,in

eluding humic acids, to assess their effectiveness in solub_i

lizing Th-232 from soils and weathered ore;

3. assessment of the importance of these complexing

agents in the biossimilation of Th-232.

Thorium-232 content in leaves of plants from the

Morro do Ferro, which grow in sites of the highest observed

concentration of this nuclide in water and soil, can reach

values about 40 times as great as the largest reported in

literature, obtained for mosses.

Generally, old leaves present greater Th-232 con

centrations than new leaves. The concentration factors, ex

pressed as activity in dried leaves/activity in dried soil,

-2 -5
vary between 10 and 10 , and aro comparable with data

found in the literature for plutonium (10~ to 10 ), in



plants from contaminated areas or from pot experiments.

Leaching experiments with soil and weathered ore

samples demonstrate that Th-232 release increases in the

order: water < humic acid 10 ppm < humic acid 100 ppm < NTA

100 ppm < DTPA 100 ppm, reflecting the expected enlargement

in the stability of these complexes, if other factors do not

interfere.

Inactive plants transic xeu xnto radioactive soil

or weathered ore and irrigated with complexing solutions,show

Th-232 content in leaves generally higher than in plants

irrigated with pure water, indicating the importance of

chelates on the bioavailability of this element.

The results obtained for thorium in this study gi-

ve support to present ideas about the behaviour of plutonium

in natural environments.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 - ALGUNS ASPECTOS GERAIS DO GERENCIAMENTO DE REJEITOS

RADIOATIVOS

A produção da energia nuclear resulta na formação

de centenas de produtos radioativos: de um lado estão os pro

dutos de fissão, como Sr-90, 1-129 e Tc-99 e de outro lado,

os actinídeos, resultantes do processo de captura de neutrons,

onde um núcleo de urânio pode gerar por exemplo Np-237,Pu-239,

Pu-242, Am-243 e Am-241, só para citar os de maior tempo de

meia vida.

Uma proporção grande de radiatividade inicial no re

jeito é devida aos produtos de fissão que, na maioria dos ca

sos, não possuem tempo de meia-vida superior a 30 anos. A lon

go prazo, a radiatividade é devida principalmente aos actiní-

deos, com a contribuição dos produtos de fissão com tempo de

meia-vida longo, como 1-129 e Tc-99.

A representação em bloco do consumo de um combust!

vel típico é mostrada na Figura 1 : de uma tonelada de urânio

no combustível inicial, 24 kg de U-238 e 25 kg de U-235 são

consumidos em três anos, convertendo-se em 35 kg de produtos

de fissão; 8,9 kg de vários isótopos de plutônio; 4,6 kg de

U-236; 0,5 kg de Np-237; 0,12 kg de Am-234 e 0,04 kg de Cm-2441.

Após a remoção do combustível de reator e seu "es

friamente" (para deixar decair o quanto possível os produtos



COMBUSTÍVEL INICIAL (1000 Kg)

r

COMBUSTÍVEL CONSUMIDO ('1000Kg)

A

PRODUTOS DE FISSÃO (35 Kg)

VÁRIOS isdropos DE PLUTÔNIO (a.sxgj

FIG. 1 : APRESENTAÇÃO ESOUEMÁYlCA DO CONSUMO OE COMBUSTÍVEL TÍPICO
ex TRAÍDO oe COHCN '



de fissão), seu envólucro é cortado o r.i>u con'cudo dissolvido em ácido ,

submetendo-se (ou não) c-ritão às separações químicas para a remoção àe

urânio e plutõnio, reaproveitãveis cano cartbustlvel.

Durante este reprocessamento, urânio e plutõnio são

recuperados e com os processos atuais (Purex e correlatos),

cerca de 0,5% deles e a maioria dos outros actinldeos apare

cem com os produtos de fissão no rejeito aquoso final, consti^

tuindo o chamado rejeito de alto nível.

A Tabela 1 mostra alguns rendimentos típicos de a£

tinideos com tempo de meia-vida intermediário e longo, 0.3,

10, 500, 10000 e 100000 anos após o reprocessamento.2

Alguns elementos do grupo dos transurãnicos produzi

dos (Np, Pu, Am e Cm) decaem por emissão alfa (a) ou beta

(3) para outros elementos também radioativos. A Figura 2 mo£

tra não só como estes elementos se formam, pela captura su

cessiva de neutrons, como também seu decaimento.3

A Figura 3 mostra o índice de risco para os isóto

pos de maior significação biológica (expresso como o número

de doses causadoras de câncer se todo o material do rejeito

pudesse ser ingerido por humanos em sua forma solúvel), em

função do tempo. A linha continua mostra a soma de todas con

tribuições. Sr-90 predomina nos primeiros anos, após o qual

os isótopos de americio e plutõnio é que dominam, até o crejs

cimento de Ra-226. Os produtos de fissão não contribuem de

maneira predominante, com excessão do 1-129 e Tc-99.1'

Inúmeras controvérsias quanto â validade da tecnolo

gia nuclear envolvem um público leigo e a comunidade cien^í



TABELA 1 - RENDIMENTOS T lP ICOS DE ACTINÍDEOS COM TEMPO DE

MEIA VIDA INTERMEDIÁRIOS E LONGOS, APÓS O REPROCESSAMENTO

ELEMENTO

Np-2 37

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Am-242

Am-2 41

Am-243

Cm-244

TEMPO DE

MEIA VIDA
(A)

2 .1x10 6

86

24,400

6,580

13.2

379,000

462

7,370

17.6

APÓS 0 ,

g

760

5 . 8

27.5

8 . 5

4

2

54

82

30

3 ANOS

Ci

0.59

105

1.7

2 . 0

464

0.009

189

17.0

2570

APÓS

g

760

5 . 5

27.5

19.2

2 . 4

2

55.6

82

19.7

1 0 ANOS
Ci

0.59

100

1.7

4 . 5

273

0.009

198

17.0

1700

APÓS

g

786

0 . 1

32

3 8 . 4

-

2 9 . 5

77

-

500

0

1

2

8

0

1

1

ANOS

Ci

. 61

.8

.0

.8

-

.009

03

6 . 0

-

APÓS 10

g

810

-

59

13.9

-

2

-

31

-

.000 ANOS
Ci

0.63

-

3 . 6

3 . 2

-

0.009

-

6 . 5

-

APÓS 100.000 ANOS
g Ci

790

-

4.5

-

-

1 .7

-

-

-

0.61

-

0 . 3

-

-

0.007

-

- 0.001

-

SEGUNDO HOLLOCHER:
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Pu-236
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fica, especialmente no que tange ao rejeito, que requer um

armazenamento por milhões de-anos.

0 primeiro grupo (e segmentos do segundo), com o

apoio da mídia, encarregam-se da oposição aos programas go

vernamentais que envolvem energia nuclear, alegando dúvi_

das quanto ao completo domínio desta nova tecnologia: as

decisões incorretas de hoje poderiam levar a grandes perdas

no futuro.

Enquanto isto, cientistas esgotam os aspectos téc

niros envolvidos, dividindo-os e subdividindo-os em etapas

reais ou possíveis, sempre no sentido de tentar assegurar o

confinamento das radionuclideos. É neste contexto que o pre

sente trabalho deve ser visto.

1.1.1 - IIPQS_DE_REJEHOS_E_SEyS_IRATAMENIOS

0 REJEITO DE ALTO NÍVEL (RAN) (3» 10" Ci/m3 )

Incluem-se aí os produtos de fissão e alguns dos

elementos transurânicos, como Np, Am, Cm e 0,5 % do plutô

nio e urânio, da corrente líquida final do reprocessamento

do combustível. Obviamente, se não houver este reprocessa

mento, todo o combustível processado estará presente.

O REJEITO DE NlVEIS INTERMEDIÁRIO |10~l-< 10" Ci/mJ ) E

BAIXO (<10-l Ci/mJ).

Compreende solução e materiais que se contaminaram



. 8 .

com pequenas quantidades de produtor, de fitü-.ão c/ou elemen

tos transurãnicos, como resultado do processo ou acidentalmen

te, dentro da indústria nuclear. Estão ai incluídos: o REJEÎ

TO TRANSURÂNICO, que inclui sais e lamas do tratamento das

rorrentes líquidas do rejeito, papéis, plásticos, cerâmicas

ou outros materiais que tomaram contacto direto com a solu

ção radiativa; os ENVÕLUCROS, também contaminados com peque

nas quantidades dos actinxdeos e produtos de fissão e todo

rejeito que possue alguma radiatividade, não classificado an

teriormente e nem proveniente da mineração de urânio. Assim,

materiais médicos, luvas, vestimentas, lamas, resinas, pla£

ticos, papéis e instrumentos passíveis de contaminação, pro

venientes de operações institucionais, industriais,militares

ou governamentais estão aí incluídos.

O problema para o armazenamento do rejeito de baixo

iiível não está na sua atividade, pequena quando comparada ã

total, mas ao seu grande volume (80% do volume total) e as

técnicas empregadas para processá-lo, são bastante variadas,

uma vez que aí os materiais são química, física e radiologi

camente diferentes. Para reduzir o volume, utiliza-se a

incineração, a compactação, a redução criogênica, a destila-

ção seguida por mineralização, a dissolução oxidativa, a

fusão e outros5.

Sua imobilização se dá pelo encapsulamento em mate

riais como cimento, betume ou resinas. Este rejeito pode

ser estocado perto da superfície da terra e, caso contenha

t r í t io , de preferência no fundo do mar ou pode ainda ser in

corporado ao RAN para armazenamento . Regiões com acúmulo
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natural de elemento» tóxicos também estão sendo considera

dos como repositórios possíveis Jb ' •

Quanto aos biliões de Curie esperados para os pró

ximos 30 anos de Rejeito de Alto Nível, não podem ser libera

dos para o meio ambiente, sob quaisquer circunstâncias. Para

isto, três opções se apresentam atualmente2 :

a) o rejeito pode ser removido da Terra ( lançado

ao espaço);

b) os actinídeos transurânicos podem sofrer trans

mutação para isótopos fissionáveis e devem ser

então destruídos por fissão e

c) o rejeito pode ser contido na ou sobre a Terra

por períodos suficientes - 800 anos para produ

tos de fissão e milhões de anos para os transu

pânicos.

As vantagens e desvantagens de cada opção para ar

mazenamento são discutidos por exemplo por HOLLOCHER2 e,

uma vez que o repositório mais viável parece ser mesmo sub

terrâneo, segue-se um breve relato do sistema de multibar-

reiras, proposto para "proteger" o rejeito.

1.1.2 - Q_SISIEMA_DE_"MULIIBARREIRAS_IEÇNOLÓGIÇAS"

Alguns requisitos de segurança são comuns ao repo-

sitório geológico de qualquer rejeito. Exige-se por exem

pio o completo confinamento dos radionuclídeos a longo
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prazo e sua inviolabilidade.

Mecanismos geológicos diferentes são capazes de

ameaçar este isolamento : dobramentos, diapirismo, erosão

fluvial ou eólica, glaciação, queda de meteoritos, intru

são magnética e principalmente o fluxo de águas7.

Os cuidados na escolha do local incluem portanto

os dados geológicos de estabilidade tectõnica, dados geoquí

micos da migração de elementos no local, proximidade de re

cursos naturais que possam despertar interesses econômicos e

em especial, as condições hidrológicas presentes e passadas6 .

As barreiras naturais assim impostas, têm por obje

tivos principais diluir e retardar um fluxo radiativo esca

pado. A necessidade de previnir o contacto do rejeito com

"üia infiltração de água, minimizando a quantidade de espé

cies radiativas dissolvidas e transportadas (caso isto venha

a ocorrer), fez desenvolverem-se as MULTIBARREIRAS TECNOLÓ-

GICAS em torno dos rejeitos com maior atividade, mostrados

na Figura 4 : o bloco sólido (ou solidificado) de rejeito

é envolvido por um cilindro de aço inoxidável ou equivalente.

Caso exista algum vazio nesta montagem, este será preenchi-

do com ar ou gás hélio comprimido (como ocorre com o ele

mento combustível não reprocessado, rejeitos transurânicos

ou envólucros). Um segundo cilindro protetor envolve o pri

meiro e é inserido numa abertura duplamente encamizada de

um material que absorve ou repele água e que retém os radio

nuclídeos. Esta barreira consiste por exemplo de mineral

argiloso, acrescido de redutores como magnetita e outros
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BARREIRA GEOLÓGICA

FIGA : SISTEMA DE MULTIBARREIRAS
EXTRAÍDO DE BROOKINS *
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minerais (ENGIN1SKRKD BACKFILL) . Finalmente, encontra-se a

barreira geológica, ou seja, a rocha na qual o depósito es;

tá localizado6.

A estimativa dos riscos envolvidos num sistema tão

complexo é uma tarefa muito difícil e requer o desenvolvi-

mento de modelos de reações acopladas, além de reações sim

pies e independentes, que possam vir a realizar-se no espa

ço das barreiras tecnológicas (campo proximal) ou das bar

reiras naturais (campo distai). Torna-se portanto necessá-

ria a determinação de parâmetros experimentais que digam

respeito à capacidade de retenção dos radionuclideos, a fim

de que se possa fazer uma avaliação reallstica de cada bar

reira. Alguns dos parâmetros mais importantes são relatados

a seguir6 :

a) para o Ktjzito &oi.idi^icado :

i) suas propriedades físicas, incluindo densidade e con

dutividade térmica, dependentes fundamentalmente da

composição química, do processo de manufatura e das

condições de estocagem;

ii) suas propriedades mecânicas, especialmente quanto â

resistência aos impactos, sua tensão estática, sua

coesão, etc;

iii) a vaporização e a dispersão dos radionuclideos;

iv) os efeitos de radiação, especialmente no campo proxi

mal;

v) a estabilidade de fase, no que diz respeito à incor
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poração dor. radionuclideos no hospedeiro;

vi) sua durabilidade química, normalmente considerada co

mo resistência â lixivia. Os parâmetros a serem aí

avaliados incluem a acidez e a composição da solu

ção lixiviante (principalmente com relação a compl£

xação ), a temperatura, a pressão e a radiação.

b) para os cilíndrico tnvolve.nte.& :

sua resistência â corrosão sob diversas condições propôs

tas para um depósito, tal como as condições de lixiviação

já discutidas.

c) para o "enĝ nee-tecf back^-itZ" :

i) sua capacidade para absorção de água, impedindo o

flu:;o para o "pacote" radiativo;

ii) sua capacidade para remoção de radionuclideos por

sorção da água que tenha entrado em contacto com o

rejeito no caso de infiltração;

iii) sua capacidade para alterar a química da solução aquo

sa, minimizando a lixiviação do rejeito e a corrosão

dos cilindros;

iv) o favorecimento de um alívio mecânico que ele possa

oferecer, para tensões devido a algum movimento na

rocha;

v) sua capacidade para servir como um meio condutor de

calor.
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A probabilidade das barreiras tecnológicas falharem

não parece ser muito provável, como visto pelos requisitos

dos itens a-c. Dentro do espirito de compreender todas as

situações, mesmo remotas, que possam advir no sentido de

pertubar o confinamento dos radionuclideos, supõe-se, no en

tanto, que elas deixam o radionuclideo ser lixiviado e que

este migre, via águas subterrâneas, até alcançar as águas

superficiais (fronteira entre a geosfera e biosfera).

A probabilidade para este "pior caso possível" ser

atingido depende de uma série de fatores do transporte de mas

sa, entre os quais os mais importantes são7 :

- convicção (transporte de radionuclideos pelo flu

xo de águas de profundidade) ;

o (mistura das águas de profundidade du

rante o percurso de migração);

- iofLção (este termo pode descrever as interações fí-

sico-quimicas entre as soluções migrantes e o ambiente geoló

gico, que fazem com que o radionuclideo migre mais lentamente

do que a água na qual é dissolvido. A sorção inclui fenôme-

nos tais como adsorção, troca iônica, precipitação, e t c ) .

Enquanto pode-se prever o comportamento dos radionuclideos

nas "barreiras tecnológicas" com uma razoável margem de segurança,

através de experiências obtidas em laboratório (por exemplo

taxas de lixiviação e de corrosão, coeficientes de adsorção,

e t c ) , o mesmo não se pode fazer para as barreiras naturais,
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devido aos fatores maie complexos envolvidos. Como mostra

do na Figura 3, o potencial de risco que a estocagem de

rejeitos radiativas apresenta é determinado a longo prazo

(10 - 10 anos) por nuclídeos com tempo de meia vida alti£

simo (Pu-239: 2,4 x IO4 a; Np-237: 2,1x106 a;Am-243: 7,3x103a)

Como estes nuclídeos foram sintetizados em maior escala so

mente a partir da utilização da energia nuclear (aproximada^

mente a 40 anos atrás), nosso conhecimento sobre o compor;

tamento dos mesmos em meios geológicos é extremamente liml

tado e extrapolações abrangendo milhões de anos, feitas a

partir de dados obtidos em experiências de curta duração,

praticamente impossíveis.

1.1.3 - APROXIMAÇÃO Ap_PRQiLEMA_yXILlZANDO_ELEMENTOS

ANÁLOGOS

Como que suprimindo a limitação imposta por simu

lações em laboratórios, encontram-se na natureza algumas

formações geológicas que oferecem situações análogas a vári

os aspectos de um repositório projetado6'8 .

0 reator fóssil de Oklo (República do Gabão) S L £

"e talvez como o exemplo mais típico - uma concentração c^í

tica de U-235 possibilitou o desencadeamento de reações

de fissão, sustentadas por 500 mil anos, 2 bilhões de anos

atrás. A água pode ter atuado como moderador para baixar a

energia dos neutrons ao nível térmico requerido pela reação.

A formação uranífera de oklo consiste de areia, ar

gila e outros minerais, com porosidade e permeabilidade mui
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to variáveis, .»lúm de aí existirem dobrnmcntos, falhas e

junções, ou seja, a formação reúne características pouco de

sejadas para um depósito atual.

Surpreendentemente, a maioria dos elementos produ-

zidos (mesmo os mais solúveis) não migrou, possibilitando

o estudo das razões deste comportamento. Concluiu-se, por

exemplo, que a fixação pode ter ocorrido por troca iõnica,

por incorporação ã rede cristalina ou por ausência de cora

plexantes8. A busca destas propriedades que auxiliaram a

retenção no local candidato a hospedeiro, fica assim justifjL

cado.

Outros locais prestam-se para a verificação dos

efeitos do resfriamento da matéria intrusiva com alta tempe

ratura em rochas cristalinas, como ocorre nas zonas de

contacto do ramo Eldora-Bryan na formação de Idaho Springs ,

ou ainda do ramo Alamosa River no La Jara Tuff e Summitvil^

le Andesita, ambos no Colorado (EUA). Os estudos aí também

revelam uma troca química bastante limitada, ou seja,de não

mais que alguns metros6.

Varias outras combinações de rochas proporcionam a

analogia necessária ao controle de migração entre os mate

riais propcótos para repositório : diques ígneos em rochas

evaporíticas, quartzo em carbonato, basalto-riolita, basa_l

to-granito, granito-arcosa, basalto-angilita, minérios de

urânio em rochas sedimentares, ou cristalinas. 0 alto grau

de retenção dos elementos de interesse (terras raras, urâ

nio, tório, chumbo, rubídeo, estrôncio) aí verificado, natu
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ralmente oferece um respaldo de uotjur.mça para um armazena-

mento deste tipo6.

A região alcalina do Morro do Ferro (MG), também

oferece oportunidade excelente de pesquisas, já que a com-

posição típica de minério9 mostra vários análogos de elemen

tos críticos no iejeito radioar.ivo, conforme Tabela 2. Aí,

as intrusões magmáticas, ricas em terras raras e tório, ori

ginaram um modelo ecológico em equilíbrio, manifestando os

caminhos de radionuc_ideos que finalmente atingiram a bios-

fera.

1.2 - 0 PROJETO "MORRO DO FERRO"

1.2.1 - DESÇRIÇÃO_RESUMIPA_DASÇARACTERÍST_IÇAS_LOÇAIS

As características geo, mínero e hidrológicas do

depósito torífero do Morro do Ferro, situado no Grande Pia

nalto de Poços de Caldas, foram reunidas de pesquisas na lî

teratura e apresentadas em detalhes por exemplo, nas disser

tações de Wayne10 e Tolado de Camposu .

Serão resumidos aqui somente alguns dos aspectos

mais gerais para a compreensão deste estudo.

O depósito radioativo do Morro do Ferro foi forma

do provavelmente a 6.10 anos atrás pela intrusão de solu

ções ricas em tório, terras raras e alguns outros elementos

em menores proporções (por exemplo, urânio), nas rochas ai

calinas preexistentes. Devido ao forte imtemperismo quíini



TABELA 2 - ANÁLOGOS DE ALGUNS ELEMENTOS CRÍTICOS DO REJEITO, PRESENTE NO MF.

ELEMENTO
CRÍTICO

Ac-227

Cm-243

Am-243
Am-241

Pu-239
Pu-238

Tc-90

U-238
U-235
U-234

Ra-226

TEMPO DE
MEIA VIDA
(em anos)

22

28

7 . I O 3

432

2 , 4 . I O 4

88

2 . I O 5

4,5.1g9

7 . 1 0 %
2 , 5 . 1 0

1600

FORMAS COMUNS NA
SUPERFÍCIE DA TERRA

A c 3 + , A c (OH) 2 ,Ac(OH) 3

complexos de Cm-O#Cm()H)3

Am(OH)-,AmO-

Pu , P u 0 o , P u 0 ~

T c O ~ , T c 4 + , T c O - , T c S o , T c ( O H ) „4 2 2 4

++ 4 +
c o m p l e x o s d e UO_ ,U

_ 2 +
Ra

ANÁLOGO
NO MF

TERRAS
RARAS

Nd

Nd,
Ce

Th

Mn

U

Ra-228

COMPOSIÇÃO
NO MF*

(% de oxido)

8 , 5

1,4

1 , 4
3 , 6

1 , 3

0 , 7 6

~50ppm

-

*baseado na composição t í p i c a de "minério" do Morro do Ferro (MF).

Adcç>tado de Brockins G e Miekeley9
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co que se seguiu (o já inl chulo durante a fase de intrusão), o

depósito radioativo :ic aprc-üc-nta hoje composto principalmente

por material argilor>o-]aterít ico, sendo a maior parte de tório

e te r ras raras provavelmente associado ao mesmo. As quantidades

de tór io e ter ras raras no local são estimadas atualmente em

-30.000 toneladas e 50.000 toneladas, respectivamente. As con

centrações de tório encontradas no ambiente do Morro do Ferro

variam entre alguns porcento nos afloramentos mais ricos dos depósitos

e aproximadamente lOOppm nos solos mais pobres. Segundo estima

t ivas de Fraya12 , o depósito contém também cerca de 100 tonela

das de urânio. Através de desequilíbrios encontrados entre U-238

e Th-230, Miekeley e colaboradores9 concluíram que mais do que

90% da quantidade inicialmente presente (aproximadamente 1.500

TM) de urânio foram lixiviadas.

Uma fotografia aéra do Morro do Ferro e sua bacia de

drenagem é apresentada na Figura 5.

Predomina na encosta do Morro do Ferro uma vegetação

muito pobre, com gramíneas e alguns arbustos de árvores, prin

cipalmente da família Melastomataceae.

As precipitações pluviométricas no Morro do Ferro e da região

próxima a ele se concentram nos meses entre outubro e março, onde mais que

80% da precipitação anual (média anual - 170cm) são observados. A estação

chuvosa tem o seu máximo de precipitação em janeiro e a estação seca, seu

mínimo em julho/agostou ' u .

1,2,2 - PESQyiSAS_JÁ_REALlZADAS_OU_EM_ANDAMENX0

Logo depois da sua descobe r t a em 1950, o d e p ó s i t o
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FIGURA 5 - FOTOGRAFIA AÉREA DO MORRO DO FERRO
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torlfero do Morro ür Furro despertou interesse como local pa

ra estudos radioocolõgicos devido a sua alta radioatividade.

As primeiras pesquisas concentraram-se na determina-

ção sistemática dos níveis de radiação e seus efeitos radio

biológicos na flora e fauna, corto resumido porPcnna Franca e

outros13 . As possíveis correlações entre a radioatividade de

plantas constatada no Morro do Ferro e as propriedades físî

co—químicas do solo foram assuntos de ROSER e outros11* que,

devido ã pouca vegetação do Morro do Ferro, escolheram ape

nas duas espécies de grama que recobrem o local : Andropogon

tener e Trachypogon canescens, dos quais coletaram apenas

as folhas e caules, submetendo-as ã limpeza e preparação

para espectroscopia y- Solo da região onde cresceram as

plantas foi coletado de três camadas de profundidade e ana

lisado segundo variáveis de agronomia, descritos no Manual

da EMBRAPA15 , além da sua análise isotópica por espectros-

copia Y .

Os espectros obtidos mostram que os solos contém

a família de tório em equilíbrio, sem sinal de Ra-226, já

os espectros de folhas e raízes não apresentaram os nucli

deos em equilíbrio radioativo11* .

Análises de outras plantas indicam um poder de

concentração maior de rádio na família Melastomataceae16 .

Em função da pouca solubilidade de Th-232 esperada
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(K Th02 " ^ ~ ' r o s e : ; t u ^ o s realizados nesta época con-

centraram-se na determinação da transferência de Ra-228, Ra-

226 e seus produtos de desintegração radioativa do solo píi

ra as plantas . As tentativas de comprovar a absorção de

Th-232 pelas plantas característ icas do local falharam, pro

vavelmente devido à baixa sensibilidade do equipamento diis

ponlvel para estes estudos17 .

Em 1979, Eisenbud indicou a possibilidade de utili_

zar a ocorrência torlfera do Morro do Ferro como modelo de

um repositório geológico de rejeitos radioativos, exposto

a condições supergêneas, para obter informações sobre a

mobilização e migração de plutônio e transurãnicos através

de elementos análogos presentes no depósito.

Iniciou-se então uma colaboração entre a New York

University, a Stanford University, o Inst i tuto de Biofísi-

ca da UFRJ, o Instituto Astronômico e Geofísico da USP e

os Departamentos de Física e Química da PUC/RJ, objetivando

a coleta de informações sobre :

1. as características do local (geologia, minera-

logia, hidrologia, meteorologia, etc.)1 8 19 20 .

2. as taxas de mobilização de Th-232, terras raras

e Ra-228.11 n n 23

3. os mecanismos físico-químicos da solubilização

e migração de Th-232 e terras raras.9 2k

4. a determinação de fatores de transferência solo-



planta para os nuclidoos de Inti-n-sac'' .

Os resultados destas pesquisas foram publicados nos

trabalhos indicados nos Itens 1 a 4.

1.2.3 - OBJETiyOS_DESXE_IRABALHO

Os pontos de partida para o presente trabalho fo-

ram : a observação de que em determinados locais do depósito

(Galeria, Trincheira) , as concentrações de Th-232 nas águas

eram especialmente altas (5-22,5 ug/1) x ; a constatação da

presença de compostos húmicos nestas águas e a verificação da

associação destes compostos com o tório9'21* , além das informa

ções na literatura indicando que compostos húmicos, por exem-

plo ácido húmico, podem facilitar a transferência dos íons

complexados para a planta27'28 .

Estas evidências sugeriram uma nova tentativa para

determinar os níveis de concentração de Th-232 em plantas na

tivas do depósito, a fim de obter informações sobre os fato

res de transferência (razão de concentração) solo-planta pa

ra plutônio, através do seu análogo químico - tório. Estas

informações são de extrema importância, uma vez que a trans

ferincia para a biosfera é o elo crítico que liga o radionu

clídeo acidentalmente liberado ao homem.

Os objetivos deste trabalho foram portanto :

1 . a determinação das concentrações de Th-232 em

plantas características do ambiente do Morro do Ferro;
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2. eíUud.ir o comportamento do diferentes complexan

tes, incluindo ácidos húmicos, para avaliar a eficiência

dos mesmos em solubilizar o Th-232 a partir de solos e miné-

rios decompostos;

3. estudar, em experiências de laboratório, a impo£

tãncia destes complexantes na biossimilaçao de Th-232 pelas

plantas.



2. SOBRE A ANALOGIA QUÍMICA LNTRE TORIO E PLUTONIO

A validade da utilização das informações obtidas para

tório no ambiente do Morro do Ferro, visando prever o com

portamento bio-geoquímico do Plutônio, depende do quão exato

o tório simula o seu análogo transurânico.

Alguns comentários sobre este assunto são portanto

aqui introduzidos. Lei 1C fez uma abordagem semelhante em

sua dissertação e pode-oe dizer que estas se completam.

2.1 - SUPORTE TEÓRICO

A configuração eletrônica de vários íons de acti-

nldeos são similares a um gás nobre e seus compostos de

coordenação são predominantemente eletrostaticos em nature

za. Assim, sua estabilidade dependerá primeiramente do po

tencial iônico Z/r (onde Z é a carga e r o raio do íon) o

que coloca plutônio (IV) (de raio 0,98 A°) e tório(IV) (de

raio 1,07 A°) bem próximos num gráfico de estabilidade de

complexos como função do potencial iõnico. (Figura 6) 29

A estabilidade dos complexos, como pode ser visto

pela Figura 6, decresce na seqüência M(IV) > M(III) s

í M(VI) > M(V) .

No que se refere às constantes de estabilidade dos

complexos, discrepãncias substanciais são comumente observa

das nas determinações por vários autores para um mesmo coro

posto,especialmente quando são tratados traços de elementos.
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Estas diferenças uão resultantes : u) das dificuldades de se

preparar soluções de radionuclideos com número de oxidação

uniforme, devido a efeitos radiolíticos e b) do fato de

qua constantes de estabilidade diferentes são obtidas quando

diferentes métodos de cálculo são utilizados, devendo ser

consideradas de uma forma relativa e não absoluta29 .

Em adição ao exposto acima, relativamente poucos

estudos têm sido publicados com relação aos quelatos e com

plexos de plutônio com ligantes orgânicos, o que dificulta

uma comparação direta entre dados para tório e plutônio29 .

Quanto aos complexantes inorgânicos, Eisenbud e

colaboradores30 compilaram valores de Langmuir e Cleveland,

normalizando-os para uma mesma força iõnica (Tabela 3) e

concluiram que, apesar da grande incerteza devido â corre

ção, a similaridade para os dois elementos é notável. Com

a exceção dos complexos de sulfatos, as pequenas diferen

ças são esperadas teoricamente - complexos um pouco mais so

lúveis para um raio iônico menor.

Na comparação entre tório e plutônio, deve-se, no

entanto, levar em consideração que tório tem sua Valencia

restringida a (IV), enquanto plutônio pode existir em solu

ção com valências (III), (IV), (V) e (VI) em equilíbrio ,

o que o torna elemento único em toda tabela periódica29'a .

A coexistência destes números de oxidação para

plutônio é possível devido às reações de disproporcionaçao ,

ou seja, por exemplo, para plutônio (IV) :
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TABELA 3 - LOGAR1TM0 DAS CONSTANTES DE EQUILÍBRIO

PARA COMPLEXOS DE PLUTÔNIO E TÓRIO

Pu1** (corrigido para

força iônica=0)

F"

8.

8.

8

1

4.

5.

8

4

S0^"(

3.

4.

8

3

HPC

10

-

.8

n [L]

EXTRAÍDO DE EISENBUD E OUTROS 30
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3Pu4+ + 2H2O «*- 2Pu
3+ + PuO* (lenta)

Pu + + PuO- + * Pu + + PuO_ (rápida) , o que perini

te, partindo de uma solução de Pu(IV) 2 x 10" M em HC1 0,5 M,

obter-se uma solução contendo 62,7% de Pu(IV), 26,3% de

Pu(III); 10,5% de Pu(VI) e < 1% de Pu(V)29 .

A utilização de diagramas com as relações de solu

bilidade de PuO2 e ThO2 em meio aquoso (Figura 7), com a

finalidade de avaliar a analogia química entre tório e plutô

nio nos sistemas ambientais, fica então limitada por fatores

como:

- um campo bastante restrito para o íon Pu +, que

logo sofre as reações de disproporcionaçao além de polimeri

zação e hidrólise (estas duas últimas comuns também para

tõrio)29 . Acredita-se que a formação do polímero se dê pela

substituição das pontes "OL" (HO- ) por pontes 0X0 (-0-),

com a perda de H na adição de álea li, o que também pode

resultar na formação de óxidos com baixíssimos produtos de

'•P
so lub i l i dade (K - 10~ para PuO2 e - 10~ 5 0 para ThO2), co

mo se segue :

(Pu ,Th) 4 + + n OH~ -*• (Pu,Th) (0H)n 4" n - (Pu,Th) (IV) POLIMÊRIOO+

(Pu,Th) (0H)4 -* (Pu,Th)O2 .aq 29

- complexantes inorgânicos e/ou orgânicos, mesmo

em concentrações baixas, não somente podem modificar as

solubilidades das diferentes espécies como também interferir

na distribuição dos seus estados de Valencia. Segundo Langmuir
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FIGURA 7 - DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DE PuO2 E
EM MEIO .̂
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LEGENDA DA FIGURA 7

Linhas tracejadas finas representam o campo de esta

bilidade da água; linhas continuas grossas definem o cam

po onde a quantidade de plutônio total dissolvido é menor
_9

do que 10 M; linhas tracejadas grossas definem o campo

onde a quantidade de plutônio total dissolvido é menor do

que 10" M; linha dupla fina define o limite de pH mínimo

do campo onde a quantidade de tõrio total dissolvido é menor

do que 10 M; linha tracejada dupla define o limite de pH

mínimo do campo onde a quantidade de tório total dissolvido
-12

e menor do que 10 M. Outras linhas claras definem o campo

de dominância das espécies de plutônio dissolvidas. Barras

de erro em duas linhas indicam o grau de incerteza nos dados

de base, com os quais o diagrama foi construído; linhas não

marcadas possuem incertezas similares ã barra da esquerda. Em

outras palavras, as linhas poderiam ser propriamente substi-

tuídas por bandas com a largura destas barras, mas isto to£

naria o diagrama ilegível. O retângulo diagonal mostra

o campo de Eh e pH medidos no riacho abaixo do Morro do Fe£

ro, e o retângulo tracejado mostra o campo de Eh e pH corau-

mente encontra.io em águas de profundidade desta região.21



e Herman32 , águau naturais contêm liyantcs inorgânicos e/ou

orgânicos em concentrações suficientes para que tôrio se en

contre praticamente sempre complexado. Além disso, prime_i

ros resultados obtidos para águas de superfície do Morro do

Ferro confirmam esta tendência - em águas de percolação que

contêm -10 ppm de carbono orgânico dissolvido (COD), cons

tatou-se mais do que 95% do tório associado e compostos hú

micos de alto peso molecular (ácidos hümicos e fúlvicos) 2I* .

Aí, concentrações de tório de até 17 ug/i foram encontrados,

contrastando com os dados esperados a partir do produto de

solubilidade do ThO» e PuO2 (< 0,2 pg/1).

- uma vez que a estabilidade dos complexos de acti

nídeos em solução decresce na seqüência M(IV) > M(III) >

> M(VI) > M(V) ou seja, que os actinídeos tetravalentes

formam os complexos mais fortes, retardando reações que po£

sam levar a outros estados oxidação que não sejam (IV), de

ve-se considerar ainda as velocidades de reação, além das

condições de equilíbrio. Bondietti e Sweeton33 , constataran

por exemplo a formação instantânea de complexos, enquanto

as mudanças no estado de oxidação foram lentas, especialmen

te de Pu e Pu para PuO* e PuO2
+, que envolvem a rea

ção com oxigênio.

2,2 - SUPORTE EXPERIMENTAL

A validade da associação entre tório e plutõnio

foi atestada por alguns autores. Bondietti e Tamura3" , por

exemplo, basearam-se :
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a) em extrações condiu*.idai; no solo com soluções de HNO3 (1M)

e de Na2CO3 (10%)/NaHCO3 (5%). A primeira extraiu 7,9%

de tório e 7,'/% de plutõnio e a segunda 45% de tório e

54% de plutõnio, de um "total" de 16,8 ug/g de tório e

135 dpm/g de plutõnio lixiviáveis em NHO-, 8M.

b) no comportamento relativo entre tório e plutõnio durante

o equilíbrio com HNO^ 0,5M, em função do tempo. Os resulta-

dos foram plotados na Figura 8, mostrando um comportamento

similar para os dois elementos.

c) na assimilação análoga por plantas, ilustrado na Tabela 4

como razões de concentrações,todos os valores tem por base

de elemento total a quantidade extraída em HNO, 8M a quente.

Dahlman e outros35 constataram uma transferência

similar de tório e plutõnio para ossos de uma gambá (Didel-

phis marsupialis) : 0,002 para a razão de concentração osso/

solo.

Garten e outros36 indicaram a similaridade da assi

milação fisiológica dos dois actinídeos por pequenos mamífe

ros, baseados na semelhança entre as razões Th/Pu em solos

e os tecidos internos dos animais.

Talvez os dados mais sistemáticos, no entanto, te

nham sido os obtidos por Wahlgreen e Orlandini37 . Num estudo

comparativo dos teores de tório, plutõnio e urânio em Ia

gos, estes autores constaram :

a) um comportamento semelhante de Pu (IV) e Th, quando se
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TABELA 4 - RAZÕES DE CONCENTRAÇÃO DE TÚRIO E PLUTÔNIO

EM PLANTAS DE SOLO CONTAMINADO1

VEGETAÇÃO
RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO (PLANTA/SOLO)

TH-232 Pu-239-240

PLANTA INTEIRA

Feijão

Soja

Milho "Miúdo"

Tomate

FRUTA, SEMENTE E ÓRGÃO DE ARMAZE-
NAMENTO

Soja

Abóbora

Beterraba (descascada)

Batata

Tomate

Feijão (descascado)

Milho (miúdo)

1 'QUANTIDADE EXTRAÍVEL EM HNCh$ 8 PI : TH -

2 x 10

4 x 10

1 x 10

7 x 10

- 3

- 3

_3

1 x 10 " *

5 x 1 0 " "

3 x 10"1*

- 3

2 x 10

3 x 10"

1 x 10"

6 x 10

- 3

— 3

2 x 1 0

2 x 1 0 " "

3 x 1 0 " '

3 x 10~ 3

16,8 ug/g Pu - 135 - DPM/G

7 x 10"5

8 x 10~5

1 x 10"u

1 x 10~3

1 x 10""

1 x 10""

2 x 10""
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plotam os coeficientes do distribuição (K d f), definido co

mo a razão da concentração do actinídeo em partículas <35,

> 0,4 5 ym por sua concentração em água, como função da

matéria orgânica dissolvida (MOD) (Figura 9). O cálculo

de regressão linear mostrou relações bem próximas como, pa

ra Pu (IV) : log K d f = 6,39-1,10 log (MOD) e para Th (IV):

log K,f = 6,41-1,22 log(MOD). Um espalhamento maior para

os pontos foi observado para tõrio, o que foi correlaciona

do com maior ou menor alcalinidade do meio, respectivamente

para desvios positivos e negativos.

Os coeficientes de distribuição não foram calcula-

dos para Pu (V) porque o Pu adsorvido na matéria suspensa

aparentemente só ocorreu na forma reduzida.

b) uma função crescente de concetração de Pu (IV) com a ma-

téria orgânica dissolvida (MOD) (Figura 10). Dois mecanis-

mos são sugeridos para justificar a relação direta observa

da : - complexação na água pelo MOD e/ou - competição entre

PU (IV) e MOD na sorção pelas partículas sólidas.

Com vista ao que foi dito quanto à estabilidade dos

complexos de actinídeos, que decresce na seqüência M(IV) >

> M(III) >, M(VI) e > M(V), juntamente com a função decres

cente do coeficiente de distribuição (K,f) com a matéria or

gânica, (item a, Figura 9), a primeira hipótese parece ser

a mais ajustada, segundo observação própria.

Eisenbud e outros30 , comentaram a presença possí

vel de PuO~ (Pu(V)) em soluções de solo na superfície, com
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relação à possibilidade do se utilizar o Morro do Ferro co

mo um depósito que oferece condições ideais de analogia. (A

analogia, como já visto, requer o plutônio com seu estado

de oxidação IV).

Segundo eles, a exposição do plutônio proveniente

de depósito isolado de rejeito às condições oxidantes da

superfície é bastante improvável, qualquer que seja o acî

dente que possa ocorrer num futuro remoto.

Muito mais provável seria a incursão de águas de

profundidade no depósito, de uma forma tal que plutônio e£

taria exposto apenas às condições redutoras, neutras ou

levemente alcalinas encontradas neste ambiente.

Nesta situação, plutônio manter-se-ia bastante in

solúvel, no estado reduzido, e a analogia com tório (ind,i

ferente às condições oxidantes ou redutoras) seria válida.

Na realidade ainda, como a presença de agentes

complexantes é mais abundante na superfície, a mobilidade

de tório seria aí enfatizada, compensando até as diferenças

de uma solubilidade menor por não apresentar diversos nume

ros de oxidação.

Com relação aos estados de oxidação que se apresen

tam na natureza, Delaney e Francis38 analizaram ainda os

exudatos de caules de vagens e concluíram que Pu(VI) seria

assimilado mais facilmente que Pu(IV) porém, a presença das

raízes numa solução nutriente causou um aumento na redução

de Pu(VI) para Pu(IV).
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Mc:;mo o I'u(Vl), unu) vez assimilado pelas raízes,

tem a tendência para ser reduzido a Pu(IV) por metabõlitos

da planta, durante sua translocaçao3B .

Desta forma, Delaney e Francis concluíram que a

maioria do plutõnio presente nos tecidos vegecais deve ocor

rer como Pu(IV) de preferência ao Pu(VI).

Bondietti e outros39 sustentam também um estado te

travalente em ambientes aeróbicos. Segundo estes autores ,

a redução de Pu(V) e Pu(VI) por materiais fenólicos como

substâncias húmicas e açúcares redutores como uronldeos,pre

sentes no meio ambiente, ocorre imediatamente. A redução

posterior para um estado de oxidação (III) pode ser possí-

vel, porém, baseado nos campos de estabilidade (Figura 7),

não é provável que a redução de Pu(IV) ocorra acima de pH

6,0 em condições redox normais de sistemas aeróbicos.

Evidências da ação redutora de agentes complexan

tes sobre os elementos de maior Valencia foram observados

também por Wildung e outros1*0 .



3. SOBRE A ASSIMILAÇÃO DE TORIO E PLUTONIO EM PLANTAS

3.1 - FATORES QUE INFLUEM NA BIOASSIMILACÃO

A incorporação dos radioelementos por plantas é mui

to relevante, visto fazer parte dos caminhos que levam ao

homem no ciclo ecológico.

Se a fonte de contaminação libera o isótopo para a

ctraosfera sob forma de aerossol ou pó, fatores aéreos de con

taminação, naturalmente, prevalecem. Assim, a deposição dire

ta (impacto das partículas na superfície foliar antes de en

trarem em contácto com o solo), seguida do fator ressuspensão

(movimento aéreo da partícula após seu depósito no solo) são

aí mais relevantes que a assimilação pelas raízes8. Para o

homem, a instalação direta torna-se o caminho mais natural

nesta situação.

Já elementos de contaminação que alcançam o equilí-

brio solo-solução seguem para o sisterca redicular das plantas

Aí, quaisquer íons, sejam essenciais ou não, radioativos ou

estáveis, passarão para seus tecidos internos em quantidade e

velocidade determinadas por um número de fatores que governam sua

solubilidade1*1.

A Figura 11 mostra estes caminhos que possibilitam a

exposição do homem aos radionuclideos, com destaque para os fa

tores de influência na formação da fração solúvel (biológicamen-

te disponíveDdo elemento: propriedades da fonte, do solo e os

processos presentes no meio, discutidos a seguir:l*0'1*1
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DETONAÇÃO NUCLEAR

ANIMAIS HOMEM

PROCESSOS NO SOLO PROPRIEDADES NO SOLO

PROPRIEDADES
DO

ELEMENTO OU DA PONTE

EQUILÍBRIO SOLO-SOLUÇÃO

EFLUENTE DE
INSTAL. NUCLEAR

FliS.11 : CAMINHOS DE EXPOSIÇÃO DO HOMEM A RADIAÇÃO E FATORES DE INFLUENCIA
NA FORMAÇÃO DA FRAÇÃO SOLÚVEL.



.43.

3.1.1 - P[íQLlíiLBADES_D0_ELE|1ENI0

- SUA FORMA QUÍMICA E FlSICA

Dependendo da fonte, os radionuclideos podem ser

liberados como soluções inorgânicas iõnicas, complexos solú

veis orgânicos ou ainda partículas insolúveis orgânicas ou

inorgânicas, fatores estes que favorecem ou não a bioassimila

ção, uma vez que uma primeira condição para o transporte de

elemento é de estarem solubilizados.l>2

A solubilidade de um elemento complexado pode ser

ameaçada por fatores como a presença de Ions competitivos (co

mo Ca e H) t*5 , ou ainda decomposição microbial1*6 , que instabi-

lizam os complexos organo-metálicos.

- SUA ESTABILIDADE QUANTO ÂS MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES QUÍMICAS

Os elementos são agrupados em três categorias:1*7

(I) - dos elementos que menos sofrem o impacto de variações

geoquímicas. Além de serem imóveis por sua própria

condição química normal, não são quase afetados em sua

mobilidade por mudanças nas condições ambientais.

Aí se incluem tório, amerício, cúrio e iodo;

(II) - dos elementos cujo comportamento é mais difícil de ser

previsto, uma vez que podem apresentar diversos nume

ros de cxidação. Variáveis como potencial redox do

meio, a composição de sua solução e superfícies de

sorção devem ser consideradas. Incluem-se aí plutô
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n i o , nep tún io o urfinio; e

( I I I ) - c r i a d a para acomodar t e c n é c i o , onde apenas o parâmetro

redox c o n t r i b u i para a i n c e r t e z a quanto à migração.

- SUA CONCENTRAÇÃO NO SOLO

0 dano que um elemento pode causar ao ecossistema é

função não só da capacidade das p l a n t a s para a s s i m i l á - l o , co

mo também de sua quant idade r e l a t i v a : a Tabela 5 mostra a abun

dãncia de alguns r ad ionuc l í deos com r e l a ç ã o a Pu-239,em t r ê s

momento após a descarga de um r e j e i t o t í p i c o de reprocessamen

to1*8 . Elementos mais abundantes t e r ã o a p robab i l idade de se

rem ass imi lados (ou de entrarem na cadeia eco lógica) aumenta-

da .

3 . 1 . 2 - PROPRIEDADES_DO_SOLO_E_SEUS PROCESSOS

- SUBSTÂNCIAS QUELANTES NO SOLO E NA SOLUÇÃO

A água pode t r a z e r agen tes complexantes orgânicos

ou i no rgân i cos em q u a n t i d a d e s v a r i á v e i s , dependendo por exem

pio da composição da rocha-mãe, da a t i v i d a d e metabó l ica de

organismos v ivos no meio ou de sua p r o v e n i ê n c i a .

Concentrações t ípicas de ligantes inorgânicos são

conhecidas27'32, e incluem por exemplo, as de nitrato, carbonato e bicar

bonato, hidroxila, fluoreto, cloreto, sulfato, orto, piro e rnotafosfato.

Ao contrário, a identidade e concentração de ligan



TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DE NUCLÍDEOS TRANSURANICOS ASSOCIADOS

A UM REJEITO TÍPICO, APÓS O REPROCESSAMENTO

ISÓTOPO

Pu-236

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Am-241

Am-24 2

Am-242m

Am-243

Cm-242

Cm-24 3

Cm-244

Np-2 37 |

Np-238

Np-289

TEMPO DE

MEIA VIDA

2.85

85

2,44x10"

6580

13,2

3,79x105

458

16

152

7950

163

32

17,6

2,14x1 O6

2,1

2,35

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a !

d i

d

ATIVIDADE

ESPECÍFICA

(Ci/6)

5,32x102

1 ̂ x i O 1

6,13x10~J

2,26x10~1

1,12x10*

3,90x10"'

3,24x10°

8,09x10 5

9,76x10°

1 ̂ ôxiO"1

3,31x103

4,60x101

8,33x10*

7,05x10~"

2,61x105

2,33x105

i

TIPO DE
i

DECAIMENTO

a
|

!
a

a

a

a"
a

a

a

a

a

B"
B"

3

6

1

1

4

6

2

2
1

2

1

4

1

1

ABUNDÂNC

3A

,30x10""

,79x10°

10°

,65x10°

, 19x102

,79x10~3

,22x10°

,01x10"2

,01x10~2

,83x10"J

,81x10"x

,30x10~2

,04x10~1

,86x10~5

0

,83x10"'

IA

3

1

1

4

6

2

2

1

2

1

8

1

1

RELATIVA A

1O2A

0

,13x10°

10°

,65x10°

,19x10°

,79x10"3

,22x10°

,01x10"2

,01x10~2

,82x10~2

f02x10"
2

,59x10~3

90x10"3

r95x10"
3

0

82x10~2

Pu-239

103A

0

3,04x10"3

10°

1,5x10°

0

4,89x10"'

1,65x10°

3,40x10"""

3,40x10""

1 ,73x10"2

3,42x10""

0

0

1,22x10"'

0

1,73x10"*

EXTRAÍDO DE THOMAS & HEALY'
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tes orgânicos n"iü pouco conhecidas, embora já se tenha cons

tatado a importância do entendimento de reações de complexa

ção orgânica , *'y/ ''*' ''n' M particularmente nos solos de superf_í

cie ou sedimentos aquáticos, onde o conteúdo orgânico é

geralmente máximo, ou em subsolos, onde elementos transurãni_

cos podem ser dispersados, juntamente com agentes complexan-

tes sintéticos.

A matéria orgânica de solos e águas consiste de uma

mistura de plantas e animais e seus produtos em vários está

gios de decomposição (compostos orgânicos bioquímicos); de

substâncias sintetizadas biológica e/ou quimicamente partin

do destes produtos de quebra (polímeros complexos) e de pro

dutos sintéticos lançados pelo homem em atividades de agr_i

cultura e processos de descontaminaçao de equipamentos da

indústria nuclear51 .

Os compostos orgânicos bioquímicos tem uma existên-

cia normalmente transitória e a quantidade presente na so-

lução do solo representa um equilíbrio entre sua síntese e

destruição por microorganismos. Entre eles encontram-se com

postos com características químicas reconhecíveis como:51'52

- ácido acético, propiônico e butírico, produzidos em larga

escala por bactérias em condições aeróbicas,

- ácidos carboxílicos, derivados de monossacarídeos, como

glucõnico, glucorônico e cetoglucõnico, produzidos por

fungos e bactérias,

- produtos de ciclo de ácido cítrico, excreções comuns de fun

gos,
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- ácidos aroinát icos, como hidroxJbenzoieo c vanílico, tal_

vez proveniente da decomposição de ligninas,

ou ainda ácido esteárico, carbohidratos, proteínas, peptí-

deos, aminoácidos, gorduras, ceras, resinas, pigmentos e

fosfatos orgânicos.

A principal fração da matéria orgânica, entretanto,

é a polimérica (substâncias hümicas), com o peso molecular

variando de algumas centenas a milhares de unidades, de natu

reza amorfa, cor marrom ou preta, hidrofílicas e ácidas.

Uma subdivisão em ácidos húmicos, fúlvicos e humi-

na é possível com base na solubilidade em álcalis e ácidos,

o que torna suas diferenças quanto ao peso molecular, análi

se elementar e grupamentos funcionais mais evidentes. Ácidos

húmicos são os materiais extraídos do solo por soluções alça

Unas e precipitadas com acidificação; ácidos fúlvicos são

os materiais solúveis em meio alcalino e que permanecem em

solução durante a acidif icação*1 .

No estado natural, ácidos húmicos e fúlvicos são

fortemente ligados à argila, um ao outro e a outros consti-

tuintes orgânicos. Uma variedade de forças de ligação inter

molecular é envolvida, inclusive pontes de hidrogênio, liga

ções éster, forças de Van der Waals e iônicasa . A Figura

12 mostra como alguns cátions podem servir como pontes para

a superfície do solo, enquanto outros ocupam posições peri

féricas e são disponíveis para trocas com ligantes da solu

ção do solo.
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A habll I.IÍKU'dos ácidos húmicos e fúlvicos para for-

mar complexos estuvois com metais está sem dúvida no seu alto nü

mero de grupamentos funcionais oxigenados, incluindo estruturas

do tipo COOH, fonólicas, alcoólicas, enólicas, hidroxílicas e

carbonílicas de vários tipos. Grupamentos amino e imino podem

também estar envolvidos.52

A fim de que se possa entender melhor as reações com

as microquantidades de elementos presentes no solo, no entan-

to, necessita-se ainda de conhecer melhor as estruturas dos áci

dos húmicose fúlvicos, juntamente com as reações de competição

do íon metálico entre a matéria orgânicae argila, entre ligan-

tes solúveiseinsolúveis. Note-se ainda a necessidade de meto

dos precisos e confiáveis para a determinação das constantesdos

complexos com ácidos húmicos e fúlvicos.

Os produtos sintéticos podem ser lançados nos eflu-

entes de sistemas de tratamento de rejeitos radiativos, como in

tegrantes dos detergentes aí utilizados, (Tabela 6) e alguns

deles apresentam propriedades fortemente coniplexantes, tais como

NTA, DTPA, EDTA. Uma compreensão maior do comportamento des

tes agentes quelantes em sistemas naturais torna-se necessária,

uma vez que seu poder descontaminante(utilizado na indústria

nuclear) , pode ser o mesmo poder solubilizante de metais ati_

vos na biosfera.

A influência da matéria quelante envolvendo íons

metálicos é esquematizada na Figura 13 : parte dos metais é

fixada ao solo como complexos e precipitados insolúveis, ou

é ainda adsorvida. Outra parte é mantida em solução e a
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TABELA 6 - COMPUSIOS SINTÉTICOS, LANÇADOS COM EFLUENTES DE

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE REJEITO

LIGANTES USADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO

TBP

DBBP

HEDTA

EDTA

NOEHP

NTA

DTPA

AC. CÍTRICO

AC. TARTARICO

AC. HIDROXIACÊTICO

AÇÚCAR

IMPUREZAS OU PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO DE LIGANTES PRIMÁRIOS

DBD
MBP

ÁLCOOL BUTILICO

ÉTER DILUÍDO

FOSFATOS CONDENSADOS

TBP POLIMÉRICO

BUTANOL

HIDROCARBONETO

H- MEHP

AC.FOSFÓRICO

2 ETIL-HEXANOL

POLÍMERO HDSHP

AC. TARTÁRICO

PRODUTOS DE DEGRACÃO PRIMÁRIOS DO DILUENTE

NITROPARAFINAS

COMPOSTOS CARBONÍLICOS

FORMAÇÕES SÓLIDAS E POLÍMEROS

PRODUTOS POTENCIAIS DE DEGRADAÇÃO SECUNDÁRIOS

NITROALCOOLS

NITROOLEFINAS

COMPOSTOS DINITRO

AC. HIDROXÂMICOS

OXIMAS

EXTRAÍDO DE WILDUNG E OUTROS 1.0
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adição intcncion.il ou coincidente de quelantes artificiais

ou naturais aumenta esta fração móvel, disponível para ab

sorção por raízes, lixiviação e acumulo em suprimentos de

água 53 .

O movimento dos compostos em direção ãs raízes das

plantas dá-se : i) por convecção, isto é, por um fluxo de

massa induzido pela sucção da solução e ii) por difusão, in

duzido por um gradiente de concentração que se desenvolve pe

Ia absorção dos íons em condições limite de suprimento, redu

zindo a concentração da solução do selo nas imediações da

raiz para níveis bastante baixos53 .

Os agentes quelantes atuam positivamente nesta mo

bilização pois, aumentada a concentração do elemento em solu

ção, os fluxos difusivos e convectivos serão também maio-

res. Os efeitos na velocidade de difusão causados por ura

maior tamanho de íons queladoe pela menor habilidade de inte

ração com o solo são relativamente pequenos e compensam ura

ao outro53 .

O papel dos ligantes orgânicos no mecanismo de assi

milação dos íons por plantas é bastante discutido. Wallace*

afirma a absorção dos quelantes e seu transporte para as

folhas, detendo-se apenas na questão se os metais quedados

e os agentes quelentes são transportados como componentes

separados ou não.

Já Wildung e outros5' ou Chaney e outros56 apoiam-

se em que, nutrientes quelados, ao atingirem a superfície
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da raiz, normalmente liberam apenas o metal para a planta.

Se então o agente complexante não combinar-se com outros

Ions, como cálcio e magnésio, é possível que compita com

a raiz na retenção dos íons12'53 .

- OS PROCESSOS NO SOLO

Alguns fatores que podem influir na migração dos

radionuclideos incluem : mecanismos indiretos, resultantes

da interação com metabólitos microbiais (como mudanças de

pH e Eh); transformações diretas, como alquilação e

alteração do estado de Valencia, por processos de oxi-redu-

ção; imobilização por incorporação aos tecidos microbiais e

ainda, mecanismos cíclicos, como assimilação durante o

crescimento e liberação na decomposição das células.

Outros fatores importantes no equilíbrio solo-solu

ção dos radionuclideos são as propriedades do solo, como:

a distribuição e o tamanho das partículas, sua mineralogia,

sua composição em substância orgânica (queladoras), seu

grau de aeração, e a presença de trocadores iõnicos e rea

gentes de precipitação, que, juntos, determinam os Eh e pH

do solo, o tipo e a densidade de carga de seus colóides, sua

textura e sua superfície reativa 31'59 .

3.1.3 - FAIQRES_DA_PLANIA_NA_ASSIMILA£ÃO

Juntamente com os fatores da fonte e do solo que

influenciam na solubilização dos elementos no ecossistema,
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outro fator a considerar é o sisloma r,ulicular da planta,

cujas funções principais são : ancoragem, absorção de água

e nutrientes, transporte de produtos fotossintéticos das

partes aéreas da planta para partes subterrâneas, excreção

e ainda armazenamento50 .

Na absorção de íons, uma mudança quími< .: jcorre

na vizinhança da raiz : a absorção em excesso de cátions li

bera H das raízes e de ãnions, OH~ ou HCO,. Se consi-

derarmos que a solubilidade de íons pode ser afetada pelo

pH, que formas c .pecíficas de íons podem ser modificadas e

que estas formas podem ser absorvidas pelas raízes em veloci

dades diferentes, a significação deste fator pode ser ava

liada50 .

A excreção pode redistribuir poluentes radioativos

no perfil dos solos, além de contribuir com ácidos orgâni-

cos e outros compostos que podem ajudar não só na complexa

ção dos elementos como também na sua redução50 .

Outro fator considerável é ainda a distribuição

das raízes, uma vez que poluentes radioativos estão distri

buídos no solo em geral de maneira não homogênea. Uma raiz

ramificada (como das gramíneas e outras monocotiledoneas),

apresenta maior superfície de contacto com o solo que ou

tra, cujos ramos escassos partem de uma raiz principal (di

cotiledôneas) e a absorção dos radionuclídeos pode, por con

seqüência, ser aí facilitada"'59 .

Estuctos sistemáticos da influência destes fatores (da f̂ nte e
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do solo e das pl.mt.»:;) iw migração de radionuclldeos não são

ainda conhecidos c r.ua realização e interpretação crítica dos

resultados não c simples, implicando na combinação exata das

variáveis com sua influência em função do local e tempo espe

cíficos.

Assim, a criação de modelos para predizerecomporta-

mento a longo prazo de nuclídeos de vida longa, fica sujeita ãs

incertezas da estipulaçao de parâmetrose não podem ser conside-

rados mais do que formulações matemáticas58. Estudos comparati-

vos da biogeoquímica de actinideos pode portanto ser a aproxima-

ção mais simples e direta para uma noção sobreasua biodisponibil idade.

3.2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A BIOSSIMILAÇÃO DE

PLUTÔNIO E TÓRIO EM PLANTAS

O fator coir.umente utilizado para expressar a assî

milação dos elementos por plantas é a razão de concentração ,

expressa como

Radioati^ridade/g material seco
Radioatividade /g solo seco

Este fator, também conhecido como "de transferên-

cia", não depende das massas de solo e planta. Alguns au

tores preferem expressar a razão de concentração com base

no material antes da secagem, considerando sua utilização

relacionada com a dieta de animai.?. Se considerarmos um

conteúdo médio de água de 80%, as razões de concentração

serão aí reduzidas por um fator 5. Já outros autores ex

pressam este fator com relação âs cinzis das plantas, cuja



quantidade pode variar bauLanlc, dependendo da idade do

segmento analizado (folhas velhas tem maior percentagem de

cinzas que folhas novas, por exemplo). Valores típicos

estão na faixa de 1 a 8% de cinza em folha seca, e aí

as razões de concentração são de 100 a 12,5 vezes maiores59.

Cawse e Turner59 tabularam razões de concentração

na ordem cronológica das datas de publicação para diversos

isótopos de plutõnio, espécies de plantas, solo, parte ar.a

lisada, período de crescimento e forma química do nuclfdeo.

Estes valores são parcialmente reproduzidos na Tabela 7, jun

tamente com dados compilados anteriormente por Schulz60 .

Para o elemento tório que, ao contrário do plutõ-

nio, provém das séries radioativas naturais (Figura 14), os

dados são mais escassos e estão reunidos na Tabela 8.
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li, PARTE EXPERIMENTAL

4,1- MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO DE TÓRIO EM

ELANIAS_E_SOLOS

Como métodos analíticos para a determinação de tó

rio, foram utilizados a espectroscopia alfa para a análise

isotõpica de Th-232 e Th-228 em cinzas de plantas e a

espectroscopia gama para a análise de Th-2 32 oi:', solos e mine

rios em decomposição.

A seguir são descritos, resumidamente, os procedi-

mentos e os equipamentos utilizados.

4.1.1 - ESPEÇIROSÇOPlA-a

Um detector de barreira de superfície, modelo BR-

024-450-500, com área nominal de 450 mm2, espessura sensí

vel - 500 pm, densidade superficial do eletrodo de contacto

40,2 pg/cm2 e da camada de proteção - 50,2 pg/cm2 foi utili

zado para contagens a, acoplado a um analizador multicanal

(ORTEC-6240 B) . A Figura 15 mostra o diagrama de bloco des

te espectrômetro. Foram mantidas as condições de operação

estabelecidas em trabalhos anteriores, ou seja : tempo de

integração - 1 ps, tensão do detecLor - 150 V e fator de

amplificação - 1 1 , 3 .26

Para a determinação do rendimento químico utilizou

se, a princípio, Th-229 fornecido com atividade específica
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pela NYU. Este i.sótopo de emissão a apresenta vantagens cor-

relação ao traçador Th-234 (emissor B~, T 1 / 2 = 24,10 dias) ,

como :

- englobar na mesma contagem a correção para rendimento quími

co e eficiência do aparelho, reduzindo as incertezas quan-

to a suas flutuações.

- não é necessário contar duas vezes (a e B) a amostra.

- seu tempo de meia vida é bastante alto (7340 anos).

Uma vez terminado o estoque de traçador Th-229 e

na impossibilidade de sua remessa em quantidade e atividades

suficientes, optou-se pela utilização de Th-234, cuja prepa-

ração foi feita segundo GOLDBERGlh .

Para a determinação do rendimento químico através

da atividade B recuperada do traçador, utilizou-se um

detector de cintilação de plástico de fabricação própria, aco

piado a um contador Tracerlab, Mod 3320. Para minimizar er

ros na determinação do rendimento, a atividade do traçador

adicionado foi sempre muito mais alta do que a atividade 6

da amostra, proveniente dos produtos de desintegração de

Th-228.

0 procedimento seguido para a determinação de tó

rio nas amostras é o de Vale, M. G. R .?e , com pequenas mo

dificações no pré-tratamento das amostras. O método, descri^

to em anexo e esquomatizado na Figura 16, consiste basica-

mente em :
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EXTRAÇÃO Th(eU)
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FIG.16 : DIAGRAMA DO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE

TÓRIG VIA ESPECTROSCOPIA - <*
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1 - extração de tório (e urânio) com oxido de tri-n-octilfos-

fina (TOPO) 0,1 M em ciclohexano, da solução de HNO3 1M

proveniente da solubilizaçao da amostra,

2 - reextração do tório com solução de FUSO, (0,3M),

3 - coprecipitaçao e deposição em filtro Tuffryn (abertura do

poro de 0,1 ym) . Como carregador são utilizados 100 yl

de solução contendo 500 yg La +/ml; como precipitante, HF

concentrado. Um depósito prévio de substrato de fluoreto

de lantânio sobre o filtro-membrana recobre seus poros,

permitindo um espectro-a mais definido.

As energias emitidas por Th-232 (4,01 MeV), Th-230

(4,68 MeV), Th-229 (4,84 MeV), Th-228 (5,43 MeV) e seu filho

Ra-224 (5,68 MeV) são resolvidos nas condições utilizadas pe

Io aparelho, permitindo a determinação dos isótopos ao nível

de femto-curie (10~15 Ci).

Nestas condições foi observada também uma perfeita

linearidade entre impulsos (40 ks) e a quantidade de tório de

0 a 170 yg, segundo Vais, M.G.R.26 e a eficiência de contagem

para uma geometria 2v foi de 29%.

No presente trabalho, 1 yg de Th-232 correspondeu a

38,6 impulsos/40 ks, para uma distância mínima (aproximadamen

te 0,2 mm) entre detector e suporte da amostra e 29,0 impul

sos/40 ks quando esta distância foi aumentada para 0,5 cm, a

fim de resolver melhor os picos quando isto se fazia necessá-

rio diante da alta atividade de Th-228.



.65.

A radiação de fundo nas regiões de interesse (pi-

cos de Th-232 e 228) foi de tipicamente 8 impulsos/40 ks,

o que corresponde a 1,1 \iq Th-232/g cinza. 0 limite de de

tecção, definido como duas vezes o "background" correspon-

de portanto aproximadamente 0,5ug/g cinza.

4.1.2 - ESPEÇIROSÇOPIAiI

Para a determinação de Th-232 em amostras de solo

e minério, foi escolhido o método por espectroscopia-Y/Uti

lizando-se o procedimento experimental introduzido por

BEZERRA75 com pequenas modificações.

Utilizou-se um detector de NaI(T£) plano, com

as dimensões de 2x2 polegadas, acoplado ao analisador mul^

ticanal já mencioando.

Como sinal analítico, usou-se o fotopico de Pb-212

(238 KeV), membro da série de desintegração de Th-232, ten-

do em vista que :

1. As concentrações de urânio em amostras do Morro

do Ferro são muitas baixas em comparação aos

teores de tório.

Assim, uma contribuição de Pb-214 (242 KeV), da

série do urânio, no fotopico de Pb-212, é negli

genciável.

2. Nos solos e minérios intemperizados, os radio

nuclídeos da série de desintegração de Th-232
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encontram-se em equilíbrio radioativo, segundo

observação própria e de outros estudos mais

sistemáticos, como o de Lei 10 .

Para amostras de baixas concentrações de Th-2 32

(í 500 ppm), foi utilizado um recipiente de contagem do

tipo "MARINELLI", com capacidade para acomodar 500 g de

solo. Amostras com atividade mais alta foram contadas em

recipientes de plástico tampados, com 38 mm de diâmetro, 15

mm de altura e capacidade para 10 g de solo.

Padrões de tório com a mesma geometria de contagem

foram preparados a partir de padrões (NBL - 106e NBL - 79 con

tendo 1,0% de Th-232 em equilíbrio radioativo com seus pro

dutos de desintegração), diluídos com CaCO, para as con

centrações desejadas.

As curvas de calibração para as duas geometrias de

contagem são apresentadas na Figura 17.

4.2 - ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE PLANTAS E SOLOS DO MORRO

DO_FERRO

4.2.1 - PESÇRIÇÃO_E_PRÉIXRAXAMENIO_DAS_AMOSIRAS

Plantas

Na encosta do Morro do Ferro existe uma vegetação

pobre, onde predominam gramíneas e alguns arbustos, princi^

palmente da família Melastomataceae, caracterizadada por
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nervuras longitudinais nas folhas. Uma única espécie fru

tífera, a goiabeira (Mirtaceae Psidium sp), encontra-se

entie a Galeria (G) e o ponto PZ-5, mostrados na fotografia

aérea de MF (Figura 5).

Folhas foram coletadas de preferência das plantas

na Galeria e Trincheira (que apresentaram maior concentra-

ção de Th-232 em águas e solos), além de ponto PZ-3 (con

siderado como "background" do local). As folhas foram en

tão separadas em folhas velhas e folhas novas, quando possí

vel (em alguns exemplares jovens, a quantidade de folhas

disponível era muito pequena , não permitindo esta separa_

ção), condicionados em sacos de papel e transportadas para

o Rio de Janeiro.

Solos

Amostras representativas do solo (na Trincheira )

e do minério em decomposição (na Galeria) foram coletados,

passados em peneira grossa (aproximadamente 0,25 Mesh) e

transportadas para o Rio de Janeiro. Aí, foram utilizadas

para a determinação do seu teor de Th-232, para as experiên-

cias de lixiviação e para as experiências de cultivo de plan

tas, descritas a seguir.

Solo de Penedo (RJ), de onde foram retiradas as

plantas inativas para a experiência de cultivo em substrato

ativo foi apenas analisado quanto ao seu teor de Th-232.
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4.2.2 - ANÁLISE_E_RESULIADOS

Plantas

Tão logo quanto possível (1 a 2 dias após a cole-

ta) , todas as folhas foram submetidas à lavagem uma a uma

com um jato de água na sua superfície e foram secadas em

ç
estufa por uma noite a aproximadamente 70*C. Seguiu-se uma

cálcinação das folhas na chama de bico de Bunsen em cad_i

nho de platina, observando-se para que o aquecimento não

fosse exagerado e possibilitando, desta forma, a formação

de uma cinza leve e clara.

Idealmente utilizou-se 0,25 g de cinza para a

abertura, porém, quando a quantidade de folhas não foi su-

ficiente (como nos experimentos de cultivo), na maioria

dos casos sua atividade elevada permitiu detectar tório em

até 0,01 ? de cinza, num máximo de 40 ks de contagem.

Após a adição de traçador Th 'VI eu r":i-234, a

cinza foi tratada com água-régia em becher de vidro e após

uma noite, a solução foi levada á secura e retomada em

HNO, 1M, seguindo-se uma filtração em papel Whatman-40 .

Após a cálcinação do resíduo sólido, este foi tratado com

HF/HNO, e retomado em HNC>3 1M.

As duas frações combinadas sofreram finalmente um

tratamento oxidativo com HNO3 : H2O2 (1:1) e, após sua

retomada em HNO^, seguiram para análise isotópica via e£

pectrosv.opia alfa, como descrito anteriormente.
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Altcrnativãmente para esta abertura via humida,fun

diu-se a cinza com um fluxo de metaborato de lítio na pro

porção 3:1 por uma hora, a 1000 C retomando-se o resíduo

com HNO3 1M.

Para testar a reprodutibilidade do método, três

alíquotas de cinzas de folhas (Melastomataceae Tibouchina

sp, colhida na Trincheira) foram analisadas segundo o e£

quema proposto e os resultados obtidos foram : 120, 130 e

140 yg de Th-232/g. (X = 130 +_ 10 )

A boa concordância entre os valores mostra que o

procedimento fornece resultados reprodutíveis, apesar das

muitas etapas analíticas envolvidas.

Os resultados da concentração de Th-232 e Th-228

em plantas características do Morro do Ferro, expressa co

mo pg/g cinza e pCi/kg folha fresca, bem como as razões de

concentração pCi/kg ~ folha fresca/pCi/kg~ solo seco) para

Th-232 e as razões das atividades entre Th-228 e Th-232 es

tão na Tabela 9.

0 desvio padrão das medidas leva em consideração

apenas o erro inerente ã estatística de contagem, tendo

sido calculado para uma amostra de alta atividade - 3,5%

e para uma amostra de baixa atividade - 16%, para 68,3 % de

de limite de confiança.

Um espectro típico obtido das cinzas de uma planta

ào gênero Leandra é mostrado na Figura 18, com os picos

característicos de Th-232, Th-228 e Th-229 (traçador),além

Ra-224.



TA3ELA 9 - CONTEÚDO DE TÓRIO, RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO E ATIVIDADE PARA PLANTAS NATIVAS DO MORRO

DO FERRO

CLASSIFICAÇSO

Melastomatace ae
Leandra sp

Melastomatace ae
Leandra sp

Melastomatace ae
Tibouchina sp

Melastomatace ae
Miconia sp

Myrsinace ae
Rapânea acuminata

Mirtace ae

Psidium sp

Melastomatace ae
Leandra sp

Melastomatoce ae

Tibouchina sp

Melastomatace ae

Miconia sp

Myrsinacea ae
Rapânea Acuminata

LOCAL

de

COLETA

Alto da
Boa Vista

PZ-3

PZ-3

PZ-3

PZ-3

entre PZ-5-

-galeria

Trincheira

Trincheira

Trincheira

Trincheira

DATA

Dez/82

Jul/82
Abr/83

Jul/82
Abr/33

Abr/83

Jul/82
Abr/83

Jul/82

Abr/33

Jul/82
Abr/83

Jul/82
Abr/83

Jul/82
Abr/83

Abr/83

CONTEODO

yg Th-232

g cinza

4 (1)

26 (2)
5 (1)

21 (2)
3 (1)

3 (1)

4 (2)
5 (1)

42 (1)
<2,2(n) (1)D

86 (o) (1)

397 (4)
150 (n) (1)
227 (o) (1)

162 (3)
I A C C ( D

206 (2)
459 (1)

93 (1)

ATIVIDADE

T h - 2 3 2

pCi/kg folha

11

76
14

60
8,1

8,1

11
14

122

246

1138
430
795
465

592
1316

403

RAZÃO DE

CONCENTRAÇÃO

( x 1 0 " ) a

100

220
39,4

173
23,6

23,6

31,5
39,4

—

15,9
6,0

11,1
6,5

8,3
18,4

5,6

CONTEÚDO

ug Th-228
g c inza
(*107)

0,7

0,4
0,3

0,1

0,8
20,7

1,9
29,4
12,1
24,0
299

24,5
50,9

18,3

ATIVIDADE

Th-228
pCi/kg folha

(X10-3)

1,56

0,57
0,64

0,28

1,67
44,5

3,22
63,1
26,0
51,4
387

42,0
109

39,2

A-228
A-232

137

9,7
79

32

-

180

2,8
69
33

110

71
83

97



CONT. TABELA 9 - CONTEÚDO DE TÓRIO, RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO E ATIVIDADE PARA PLANTAS NATIVAS DO
MORRO DO FERRO

CLASSIFICAÇÃO

Melastanataceae
Leandra sp

Melastanataceae
Tibouchina sp

Myrsinaceae

Rapânea Acuminata

Me Ias tona taceae
Leandra sp

Melastanataceae
Mioonia sp

t̂yT 6 inüue ae
Rapânea Acuminata

LOCAL
de

COLETA

Galeria

Galeria

Galeria

Escavação
Galeria

Escavação
Galeria

Escavação
Galeria

DATA

Abr/83

Jul/82
Abr/83

Jul/82

Abr/83

Abr/83

Abr/83

Jul/82*

Abr/83

CONTEÚDO
y a Th-232
g cinza

IAC (1)

250 (2)
IAC (D

275 (2)

53 (n) (1)
71 (o) (1)

274 (n) (1)
571 (o) (1)

98 (n) (1)
1147 (o) (1)

35 (o) (3)
169 (n) (2)

19 (n) (1)
43 (o) (1)

ATIVIDADE
Th-232

pCi/kg fo lha

716

792

151

203

786
1638

281
3292

100
484

59
124

RAZÃO DE
CONCENTRAÇÁiD

(xlOu)a

3,3

3,7

0,7
0,9

3,7
7,7

1,3
15,5

0,4
2,3

0,3
0,6

CONTEODO
yg Th-228
g cinza
(xlO7)

64,7

44,0
380

2,3

9,3
8,7

9,1
12,4

15,3
12,4

1,6
1,6

0,7
4.0

ATIVIDADE
Th-228

pCi/kg folhe
(X10"3)

139

75,4
815

3,89

19,9
18,6

20,2
26,7

32,8
26,7

2,84
2,78

' 1,51
8,54

A-228
A-232

-

105

4,9

131
91

40
16

116
8,1

28
5,7

28
69

Expressa cano pci/kg fo lha f resca/pci -kg s o l o s e c o , assumindo as s e g u i n t e s concen t r ações de
Th-232 no s o l o s e c o : A l t o da Boa V i s t a - 20 yg/g

região PZ-3 - 80 ug/g
região da Trincheira - 5800 ug/g
região da Galeria -14200 ug/g

(n) = folhas novas
(o)=folhas velhas
(x)=valor médio de ( ) determinações

C IAC s interferência pela alta concentração de Th-228
*

Concentração maior em folhas novas
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Solos e Minérios

A Tabela 10 resume alguns dados obtidos na análise

de solos e minérios em decomposição do Morro do Ferro. Um

espectro-Y típico do solo é mostrado na Figura 10. Os dados

adicionais de ferro total (extraído por H-SO^) e ferro

livre (extraído por DCB- citrato básico de sódio dihidrata-

do) , foram obtidos em estágio na EMBRAPA (Empresa Bras_i

leira de Pesquisa Agropecuária) , com sua metodologia de ro

tina descrita no seu Manual de Métodos de Análise de Solo15 .

Os níveis de carbono orgânico mostrado na mesma Ta

bela 10 são maiores no solo da Trincheira (1,04%) que no

minério da Galeria (0,33%), como esperado pelo maior grau

de decomposição dos materiais no solo.

i\,J> - EXPERIÊNCIAS DE LIXIVIAÇÃO DE SOLO E MINÉRIO EM

DECOMPOSIÇÃO COM SOLUÇÕES COMPLEXANTES

Esperiências de extração foram realizadas com a

finalidade de se cbter informações quanto à capacidade de

diferentes complexantes (ácidos húmicos 10 e 100 ppm, áci

do oxálico 100 ppm, ácido nitrilotriacético-NTA-100 ppm,áci

do dietilenodiaminopentacético-DTPA-100 ppm) para lixiviar

tório a partir de solo e minério em decomposição. As mesmas

soluções, uma vez comprovada a sua eficiência, seriam uti

lizadas posteriormente como soluções de irrigação para estu

dar os seus efeitos na bioassimilação de tório por plantas.
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TABELA 10 - CONCENTRAÇÃO DE TÓRIO NOS SOLOS

AMOSTRA

SOLO

MINÉRIO EM
DECOMPOSI-
ÇÃO

SOLO

SOLO

SOLO

ORIGEM

TRINCHEIRA
(MF)

ENTRADA DA
GALERIA
(MF)

PZ-3

(MF)

ALTO DA

BOA VISTA

PENEDO

TH-232

5800± 0,3%

14200+ 0,3%

80*

20 ± 3%

20 ± 3%

DADOS ADICIONAIS (%)

FE - TOTAL - 19,8
FE - LIVRE - 14,5

C - ORGÂNICO - 1,04

FE - TOTAL - 19,2
FE - LIVRE - 12,9

C - ORGÂNICO - 0,33

-

-

-

* DADO FORNECIDO PELO LABORATÓRIO DA NYU.

•*t DESVIO PADRÃO (NlVti. DE CONFIANÇA Io)
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U.3.1 - PROCEDIMENIO_EXPERIMENIAL_E_RESIJLXADOS

Numa primeira série, amostras de 100 g foram agita

das durante três semanas com um litro das soluções complexan

tes e, na segunda série, constatada a quantidade suficien-

te de Th-232 nas soluções de lixivia para sua determinação ,

foram utilizados 10g para 100 ml de solução, com agitação du

rante 14 semanas para as amostras da Trincheira e 9 semanas

para as da Galeria.

Na primeira série, o solo e o minério decomposto

foram utilizados na mesma granulação usada nas experiências

de cultivo, com a intenção de se aproximar às condições na-

turais.

Já na segunda série, triturou-se o material em

gral, a fim de avaliar uma possível influência do tamanho do

grão na lixiviação.

A fase aquosa foi então separada por filtração em

membrana (0,4 um) e após a adição de traçador (Th-2 34) as

amostras foram evaporadas até a secura. Destruiu-se a mate

ria orgânica com HNO^/í^O- (1:1) e retomou-se com H N 03

1M, ponto de partida para a aplicação da metodologia para a

detecção a dos isótopos.

Os resultados das oxperi^ncias de lixiviação são

apresentados nas Tabelas 11 e 12, respectivamente para a

lixiviação do solo da Trincheira e do minério em decomposi -

ção da Galeria, exprimidos corno ug/1 de lixivia, liberação



TABELA 11 - RESULTADOS DA LIXIVIACÂO DE SOLO DA TRINCHEIRA COM SOLUÇÃO DE AGENTES QUELENTES
E ÁGUA (T - 25°C)

AC

AC

AC

SOLUÇÃO
DA

LIXlVIA

AGUA

. HOMICOS

. HOMICOS

. HÚMICOS

NTA*

DTPA*

CONCENTRAÇÃO
DA SOLUÇÃO
DE LIXlVIA

(mg/1)

iO

100

100

100

100

CONCENTRAÇÃO
DE Th-232

(yg/D

I II

8 69

79

162 274

1203 133

1300

1642 7078

LIBERAÇÃO
PERCENTUAL
DE Th-232
(%*

I

1,3

14

28

207

223

282

10 )

II

9,8

-

39

21

-

997

0

8

1

1

1

ATIVIDADE
DE Th-232

pCi/1

I

,8

,1

18

32

43

80

II

7,6

-

30

15

—

Ill

8

1

1

12

21

ATIVIDADE
DE Th-228

pCi/1

I

,1

24

22

70

II

111

-

62

65

—

8217

2

6

1

9

1

,

1

RAZAO DAS
ATIVIDADES
A /Th-228)
A (Th-232

I II

0 15

8

8 2,1

3 4,4

1

2 11

(I) = 1C0g amostra/litro de solução complexante
Tempo de extração - 3 semanas.

(II) = lOg amostra/100 ml de solução complexante,
Tempo de extração - 14 semanas.

*NTA = ácido nitrilotriacetico

DTPA = ãcido dietilenodiaminopentacético

cr



TABELA 12 - RESULTADOS DE LIXIVIACÃO DE MINÉRIO EM DECOMPOSIÇÃO DA GALERIA COM SOLUÇÃO DE
AGENTES QUELENTES E ÁGUA (T - 25°C)

SOLUÇÃO DE

LIXIVIA

ÁGUA

AC. HÜMICOS

AC. HÜMICOS

AC. OXÂLICO

NTA*

DTPA*

CONCENTRAÇÃO

DA SOLUÇÃO

DE LIXlVIA

(mg/l)

-
10

100

100

100

100

CONCENTRAÇÃO

DE 'rh-232

(ug/D

I

12

30

168

7,6

396

902

II
18

32

7,8

16

138

4785

LIBERAÇÃO

PERCENTUAL

DE Th-232

(%x103)

I II

0,9 1,2

2,1 2,0

12 0,5

0,5 1,0

28 9,5

63 300

ATIVIDADE

DE Th-

(pCi/

I

1,4

3,2

18

0,8

44

99

232

1)

II

1,9

3,5

0,8

16

15

515

ATIVIDADE

DE Th-232

(pCi/1)

I II

19 78

16 130

184 35

14 54

838 297

2377 11542

I
14

5

10

17

19

24

RAZÃO DAS

ATIVIDADES

A (Th-228
A (Th-232)

II
41

37

43

33

20

22

(I) = 100g amostra/litro de soK'cao complexante.
Tempo de extração - 3 semanas.

(II) = 1Og amostra/100 ml de solução complexante.

Tempo de extração - 9 semanas.

*NTA = ácido nitrilotriacêtico.

DTPA = ácido dietilenodiaminopentacético.

-o
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percentual e atividade de Th-232 por litro de lixivia, jun

tamente com a atividade por litro de lixivia de Th-228 e

a razão entre estas atividades íA
Tn_228

//ATh-232^ *

4.4 - EXPERIÊNCIAS DE CULTIVO DE PLANTAS

Para comprovar os resultados obtidos anteriormen-

te com as plantas nativas do Morro do Ferro e para, ao rnes

mo tempo, estudar a influência de complexantes na transfe

rência de Th-2 32 do solo para a planta, experiências de cul

tivo foram realizadas.

4.4.1 - PROÇEDIMENIQS_EXPERIMENIAL_E_RESyLXADQS

Experimentos em potes foram feitos com plantas ina

tivas (Melastomataceae Leandra sp) trasladadas para solo

composto do horizonte A da Trincheira e para minério bastan

te lixiviado da entrada da Galeria. O solo foi previamente

peneirado em peneira com aproximadamente 0,25 Mesh.

Após um curto período de adaptação (5 semanas),foi

iniciada sua irrigação três vezes por semana com as mesmas

soluções utilizadas nos experimentos de lixiviação, ou se-

ja, solução de ácidos húmidos 10 e 100 ppm, ácido oxálico

100 ppm, NTA 100 ppm e DTPA 100 ppm.

A Figura 20 ilustra este experimento com a Leandra

£j£, cultivada em solo da Trincheira e irrigada com água,



.81.

FIGURA 20 - EXEMPLAR DAS PLANTAS CULTIVADAS EM
LABORATÓRIO (IRRIGADA COM ÁGUA)
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O pH das soluções complexantos foi ajustado com

NaOH (1M) para os valores encontrados cm água naturais do am

biente do Morro do Ferro (pH de aproximadamente 5-6).

Folhas velhas, ou seja, já existentes na época do

translado para leito ativo, foram colhidas 127 e 163 dias

após o transplante. A seguir (aproximadamente 240 dias), fo

lhas novas, não presentes no momento da implantação, tam-

bém foram colhidas.

O pré-tratamento e análise foi executado como des

crito no item 4.2.2 deste capítulo.

Os resultados são mostrados na Tabela 13, exprimin

do a concentração de Th-232 (embora ug/g cinza e pCi/kg cin

za), a razão de concentração pCi.kg" folha fresca/pCi.kg"

solo seco), a atividade de Th-228 (pCi/kg cinza) e a razão

entre estas atividades (ATh-228^ATh-232^ *



TABELA H - CONTEÚDO DO TÓRIO EM FOLHAS DE L " > BRIGADAS COM SOLUÇÕES COMPLEXANTES

1
Ui

a
IO

o
CO

Ou

u
E-<
2
n

o
M

z
1 - 4

5E

SOLUÇÃO DE

IRRIGAÇÃO*

AC.

AC.

AC.

AC.

AC.

ÁGUA

HOMICOS -

HOMICOS -

OTPA - 100

ÁGUA

HOMICOS -

HOMIOOS -

OXALICO -

NTA-100

DTPA-100

m
100

10

100

100

16

174

-

382

75

217

85

74

408

216

-

-

46

-

-

94

<2,2

134

665

<2,2
15

<2,2

-

22

214
144

-

-

78
120

<2,2

440

CONCENTRAÇÃO
DE Th-232

uq
g cinza

I27d 163d n**

R A Z Ã O D E
C O N C E N T R A Ç Ã O

pCi/kg folha fresca
pCi/kg

y

127d

0

7

17

1

4,

1.

1,

7,

4,

,72

,85

-2

38

00

56

36

50

00

solo

163d

—

-

2,08

-

_

-

1,73

-

2,47

1,22

seco

n

0

0

3
2,

1.
2,

8,

k*

,67

,40

-94
65

43
21

10

ATIVIDADE
DE Th-232

(pCi /kg cinza)

127d 163d n**

1,76 -

19,2 1,6:

- 5,14

43,3

8,11 - 2,43

23,8 - 23,5
15,7

9,46 10,3

8,11 -

8,65
46,0 14,6 13,2

23,8 73,0 48,7

ATIVIDADE
DE Th-228

(pCi/kg cinza)

127d 163d n**

0,13 - 0,17

0,12 0,66

- 2,49 0,52

0,84 -

0,59 - 6,99

0,38 - 5,16
4,64

2,57 6,49 -

3,00 4,05 -

7,07
0,78 0,95 2,58

0,43
0,21 4,32 4,06

RAZÃO DAS
ATIVIDADES

A(Th-228)
A(Th-232)

127d 163d n**

75 -

6,5 405

484

19 -

73

16

271

370

* Os números indicam a concentração em ppm, (mg.l~" ) da solução.

** Folhas novas, não presentes no momento de implantação.

632

17 65

8,9 59

2872

219
294

818
195

83



5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 - TÓRIO EM PLANTAS DO MORRO DO FERRO

De acordo com as Tabelas 8e9as concentrações de Th-232

nas folhas das plantas do Morro do Ferro, provenientes do?

locais de maior concentração deste nuclídeo nos ambientes água

e solo, podem atingir valores cerca de 40 vezes os maiores

encontrados na literatura, obtidos para musgos70 .

A possibilidade de que as altas concentrações deste

elemento tenham sido provocadas por contaminação superficial

nas folhas, especialmente porque as do gênero Leandra slo

peludas, não parece muito provável, visto que :

1. As razões entre as atividades de Th-228 e Th-232 encontra-

das nas folhas são maiores (de 5 a 200 vezes) do que as

encontradas em solos e minérios do local10'26 . Caso a conta

minação fosse superficial, dever-se-ia esperar razões

isotópicas semelhantes nas folhas e solo-mintrio.

2. As folhas foram lavadas cuidadosamente antes de serem pro

cessadas. A eficiência desta descontaminação pode ser

verificada na Figura 21, que apresenta as fotografias de

uma folha (ao microscópio e com aumento de aproximadamen-

te 10 vezes) não lavada e contaminada superficialmente (a)

e a mesma folha, lavada (b). As manchas brancas aí presen-

tes são reflexas da luz.

A Tabela 9 mostra que plantas crescidas nas regiões

com alto teor de Th-232 em água (5-20 ug/1)26 e solos (1,42
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FIGURA 21 - VERIFICAÇÃO AO MICROSCÓPIO ÓTICO DA EFICIÊNCIA DA LAVAGEM (AUMENTO DE APROXIMADA.
MENTE 10 VEZES) A - NÃO LAVADA , B - LAVADA



-0,58%) ou seja, na Galeria e Trincheira, respectivamente,

suem concentrações maiores do elemento que plantas coletadas

perto do ponto PZ-3 (80 pg/g solo), ou na outra área de con

trole, o Alto da Boa Vista (20 pg/g solo).

As razões de concentração estão na faixa de 10" a

10~ e são comparáveis às reportadas na literatura para plu

tõnio segundo a Tabela 7, (de 10~ a 10 ) . A grande variação

encontrada para essas razões pode ser explicada segundo Schulz60

pela influência dos seguintes fatores, aos quais atribui pe

sos diferentes :

- tamanho das partículas do solo e a sua composição

(x 10»)

- espécie da planta e sua parte analisada (x 103)

- processos que ocorrem no solo (x 102)

- quelantes presentes no solo (x 103-103)

- outras condições experimentais (várias ordens de

grandeza).

As razões de concentração obtidas são mais altas em

plantas de regiões com menor concentração fie tório (PZ-3, Al̂

to da Boa Vista), que as de plantas de regiões com maior con

centração (Galeria, Trincheira), indicando que a assimilação

não é proporcional à concentração de tório no solo. Observa-

ções similares para plutônio foram feitas por Wildung e para

tório por Popova e Gruzdev, citados por Verkhovskaya67 .

Observou-se ainda que plantas da família Melastoma-
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taceae parecem ser mais efetivas em assimilar tório de solo

do que plantas de outras famílias (Myrsinaceae)/ crescidas no

mesmo ambiente, o que confirma resultados publicados anterio£

mente 17 .

De acordo com a hipótese de que, após a entrada de

um radionuclídeo no sistema circulatório, ele não é distribuí

do uniformemente na planta, concentrando-se em alguns órgãos,

alguns estudos com Co, Pu, Am e Cm foram desenvolvidos por ou

tros autores, mostrando um acúmulo preferencial em tecidos ve

lhos e perenes (raiz, caule), seguidos de folhas e sementes76'79.

No presente trabalho verificou-se uma diferença significante

do conteúdo de Th-232 na folha (86 ;jg/g cinza) e fruta (< 2,2

pg/g cinza) de uma goiabeira (Mirtaceae Psidium sp), presen

tes em região de alta radioatividade (entre PZ-5 e a Galeria).

A Tabela 9 mostra, ainda com relação ã distribuição

de radionuclideos nas plantas, que folhas velhas geralmente

possuem conteúdo maior de Th-232 que folhas novas (há apenas

uma excessão observada, assinalada com um asterIstico na Tabe

Ia). Esta tendência também foi observada nas experiências de

cultivo, como pode ser verificada na Tabela 13. Observações

similares para plutônio foram feitas por Cataldo® e para amerício

por Adriano B1 . Não se encontrou até o momento uma explicação

definitiva para este fenômeno. Wildung e outros analisaram

a cinética de crescimento e da assimilação de plutônio em

brotos de soja e concluíram que a produção de matéria seca

e o conteúdo de plutônic nos brotos exibem cinéticas simila

res. Isto sugere que a velocidade de acumulação pode ser pro



.88.

porcional ao fluxo de água ou transpiração, segundo os pró

prios autores.

É possível que as diferenças nos teores de tório

observadas neste trabalho entre folhas novas e folhas velhas

estejam correlacionadas aos fatores sugeridos acima.

1. Uma cinética mais rápida de acumulação de tório

do que de i-"-od"ção de matéria seca, como bem ob

servado nos experimentos de cultivo, quando se

encontrou tório em folhas já existentes no mo

mento de transplante e que aparentemente não

cresceram durante a bioassimilação.

2. Observou-se que folhas novas possuem conteúdo de

água ligeiramente maior (tipicamente de cerca

de 77%) do que folhas antigas (cerca de 75% ),

o que poderia indicar um maior fluxo de água via

transpiração das últimas.

Um desequilíbrio acentuado entre Th-228 e Th-232 po

de ser observado pela razão de suas atividades (última coluna

da Tabela 9, Figura 18),o qual pode ser interpretado por uma

mobilização e assimilação preferencial de Ra-228, que forma

Th-228 por desintegração radioativa (Figura 14, série de de

caimento do Th-232). Este desequilíbrio pode igualmente ser

observado em folhas de plantas transladas para substrato ra

dioativo (Tabela 13), e ainda nas soluções de lixivia (Tabe

Ias 11 e 12) e nas águas do Morro do Ferro26'10 .

.73Eisenbud e Pcnna Franca'3 observaram uma razão das ati
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vidades entre Th-228 e Th-232 de aproximadamente 3.4, na fra

ção insolúvel de suas amostras vegetais de fazendas próximas

ao Morro do Ferro, a qual se aproxima àquela encontrada nos

solos (1.0), o que poderia evidenciar a contribuição de pa£

tlculas do solo nesta fração. Já na fração solúvel, estes

autores encontraram uma razão de 10 a 100, na ordem de gran

deza da encontrada neste trabalho.

5.2 - EXPERIÊNCIAS DE LIXIVIACÃO

Os experimentos de lixiviação nas amostras de solo

(Trincheira) e minério em decomposição (entrada da Galeria)

foram realizados com o intuito de testar a capacidade de com

postos quelantes para aumentar a liberação de Th-2 32 destes

materiais.

Os resultados mostrados na Tabela 11 (da lixivia-

ção do solo com as soluções complexantes), indicam uma ten

dência crescente para liberar Th-232 das amostras quando lî

xiviadas com água, ácidos húmidos 10ppm, ácidos húmidos 100

ppm, ácido oxãlico lOOppm, NTA lOOppm e DTPA 100ppm.

A Tabela 14 resume dados sobre constantes de esta

bilidade dos complexantes com o tório (4+) e alguns outros

ions de interesse. Apesar de serem ainda incompletos, indi

cam que o poder de lixiviação para tório parece estar dire

tamente ligado â estabilidade dos complexos formados.

A excessão na seqüência esperada, verificada para

a segunda série de lixivia com solução de ácido oxálico, po
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de ter sido causada pela precipitação de oxalatos de terras-

raras, um efeito que competiria com a ação queladora deste

agente. Neste caso, poderia ocorrer ainda uma coprecipita

ção do tório.

Os resultados obtidos estão de acordo com os dados

publicados por Means e outros27e Schflttelkopf2S , que observa

4 + 4 +
ram uma solubilidade significativamente maior de Th , Pu ,

4+ -
Am e outros elementos com soluções de compostos humicos

e outros agentes quelantes orgânicos, a qual permitiu uma

assimilação mais pronunciada dos elementos pelas plantas.

A Tabela 12, dos resultados de lixiviação do mine

rio em decomposição com as soluções complexantes, indica a

mesma anomalia já verificada na lixiviação do solo com solu

ção de ácidos oxálicos, podendo ter como causa a precipitação

de oxalatos. Observa-se ainda, pela segunda série de lixivia

com solução de ácidos húmidos 100ppm, que uma maior concen

tração deste ácido nem sempre favorece erta liberação: a Fi

gura 12 (diagrama esquemático de uir. complexo metálico ligado

ao material do solo), indica como um complexante pode fixar

o metal ao solo, ao invés de liberá-lo para a solução. Caso

o ácido húmico nestas condições tenha se precipitado, seus

efeitos para liberação e fixação naturalmente poderão ser

competitivos.

A observação de que os resultados para a primeira

série (I) são em geral, menores que os da segunda série (II),

poderia ser explicada pela presença de grãos maiores de solo-

minério na primeira série, que foram triturados em gral quan



TABELA 1*4 - CONSTANTES DE ESTABILIDADE DOS COMPLEXANTES COM TÓRIO (IO E ALGUNS OUTROS ÍONS
DE INTERESSE

RAIO
lON IÕNICO

(A°)a

POTENCIAL
lÕNIOO

Z/R

Log da constante de estabilidade (K 1)* t=20-25 C

ÁCIDO
OXALICO NTA EDTA DTPA HA HA (82)**

Am3+ 1,07 2,804

Ce 3 + 1,07 2,804

Nd 3 + 1,04 2,885

Th 4 + 1,02 3,922

4 +
Pu 0,93 4,301

6,52

8,74

10,71

11,11

12,40

18,16

16,05

16,75

23,20

17,66

20,40

21 ,60

>27

7,26*

10,74*

11,04c

15,79'
vfi

a "

para número de coordenação [6], segundo ROSLER E LANGE

bNASH & CHOPPIN*

CBERTHA & CHOPPIN85

Todos os outros dados compilados por MARTELL86

* K1 -

[ML]

[M] [L]

**
[ML-

[M] [L]a
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do utilizados parn a segunda,entretanto, o fator tempo pode

ser igualmente responsável.

A natureza secundária de tõrio no solo fica eviden

ciada quando se observa que ai sua liberação é, em geral, mais

pronunciada que no minério, confirmando resultados anterio

res9 .

Em relação às razões de atividades entre Th-228 e

Th-232 (Tabelas 11 e 12) observa-se que as mesmas são geral-

mente menores em lix.ívias de solo do que de minério. Nota-se

também que as atividades de Th-228 apresentam em variação me

nores para diferentes complexantes do que as de Th-2 32, indi_

cando que as razões de Th-228/Th-232 são principalmente in

fluenciadas pelas variações na liberação de Th-232. Devido

a maior solubilidade de Ra-228 (que produz o Th-228) e tal̂

vez também pela própria maior solubilidade de Th-228 (devido

afeitos tais como : recuo nuclear, sítios de ads^rção mais

numerosos e/ou diferentes), a presença de complexantes nas

soluções de lixivia não parece ter um papel tão importante

para esses nuclídeos como para o Th-232.

5.3 - TóRio EM PLANTAS CULTIVADAS

Os resultados da assimilação das plantas inativas,

transladadas para solo ou minério em decomposição do Morro

do Ferro, estão na Tabela 13 e mostram que plantas irrigadas

com soluções complexantes, em geral, têm conteúdo de tório

nas folhas maior do que plantas irrigadas com água pura. A
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natureza secundária do tório no-solo pode estar sendo refle-

tida, se considerarmos que, em média, este aumento é de

3,5 vezes no minério e de 17 vezes no solo. Os valores encon

trados são comparáveis aos da mesma espécie, crescidas no

Morro do Ferro.

A maior concentração foi encontrada para DTPA- 100

ppm, que forma complexos com tório de alta estabilidade (log

k1 > 24)8I* . Este resultado está em concordância com resulta

dos publicados na literatura86'90'28 de que agentes quelantes ar

tificiais aumentam o potencial de assimilação de vários ele

mentos (incluindo plutonio e outros transurãnicos) pelas plantas.

Uma concentração maior de ácidos húmidos nas solu

ções de irrigação (100 ppm), como já observado nos experimen

tos de lixiviação, parece não favorecer sempre a assimilação

de tório. Este fato pode ser explicado, (mais uma vez), por

precipitação deste composto, resultando numa maior imobiliza

ção do tório junto ao solo, o que também foi observado ante

riormente por Means e outros27 . Wildung e Garland1*6 observa

ram que, embora esta imobilização de metais seja atribuída

em grande parte ã matéria orgânica presente no solo, ácidos

húmicos e fúlvicos têm o potencial de formar complexos solú

veis, particularmente em soluções diluídas, o que vem de en

contro aos resultados observados.

Ácido oxálico, por sua vez e como também observado

para lixívias, parece precipitar as terras raras e coprecipi

tar o tório, um efeito que competiria com a ação queladora

deste agente, diminuindo portanto a disponibilidade do ele
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mento para bioassimilação.

A Tabela 13 mostra ainda que folhas novas, de acor-

do com os resultados obtidos nas amostras do Morro do Ferro,

apresentam um conteúdo menor de Th-232 que folhas velhas. As

maiores concentrações foram encontradas em folhas que já esta

vam presentes no momento do transplante para o substrato ra

dioativo, o que indica que a assimilação não está relacionada

ao crescimento da folha.

0 desequilíbrio entre Th-232 e Th-228 foi mais uma

vez observado, caracterizando uma assimilação preferencial

de Ra-228.

Ao final de um ano após o transplante, observou- se

um enfraquecimento das plantas, causado talvez pelo esgotamen

to das reservas nutritivas do solo (não foram utilizadas solu

ções nutrientes para irrigação). Algumas folhas de plantas com

maior concentração de tório apresentaram necrose na margem

de suas folhas antes de morrer (ver Figura 20) o que pode ser

um sinal de fitoxidez, observado também por Nishita em plan-

tas de solo contaminado com césio (0,28 meq/100g solo) e por

Price, em plantas de solos contendo 50 uCi de Np-237. (Estes

dois autores foram citados por Cawse59 , num capítulo dedica-

do ã fitotoxidez de radionuclideos).



.9!».

FIGURA 22 - EXEMPLOS DE UMA FOLHA COM NECROSE NAS MARGENS.



6. CONCLUSÕES

Apesar dos estudos sobre o mecanismo de mobilização

e bioassimilação do tório no Morro do Ferro não estarem con

cluídos, os resultados obtidos neste trabalho já permitem as

seguintes conclusões, embora de caráter preliminar :

1. Plantas do Morro do Ferro que crescem nos solos

ricos em tório, assimilam Th-232 em concentrações altíssimas,

até agora não observadas em outros ambientes. Os fatores de

transferência sole—planta encontrados para Th-232 são da mesma or

dem de grandeza dos reportados na literatura para plutônio.

Se o comportamento do tório for semelhante ao do

plutônio, (condição "&*.nz qua non" para o projeto) , as concen

trações mais altas encontradas (de 100 a 1000 yg/g cinza ou

aproximadamente de 300 a 3000 pCi/kg folha fresca) equivaleri

am a atividades de Pu-239 da ordem de aproximadamente IO7 a

108 pCi/kg folha fresca.

Segundo Metzger, H.P., citado por Hollocher2, 10g

de plutônio depositado nos ossos já seriam prejudiciais. Esta

quantidade se encontraria em 38 a 380 mg de folha freca e de

ve-se, raturalmente, levar em consideração ainda os fatores

de transferência no corpo humano, para uma melhor comparação

dos dados.

Embora não pareça muito provável que uma tal situa

ção extrema de disponibilidade para bioassimilação possa ocor

rer nas áreas de influência de repositórios geológicos de



rejeitos, os altos níveis de Th-232 cm plantas ambientais na

t ura is (e confirmados em experiências de laboratório) , indî

caro que plantas aparentemente não teriam limites para assimi

lar o plutõnio, caso estes não fossem impostos pela alta

toxidez química e radiológica deste elemento.

2. Sem dúvida, a razão para as altas concentrações

de tório nas plantas é sua disponibilidade no ambiente sob

forma solúvel, diretamente ligado à facilidade de lixiviação

do elemento a partir do solo em presença de complexantes or

gãnicos naturais (especialmente ácidos húmidos).

+ 4

Embora a concentração "teórica" de Th em equi-

líbrio com Th (OH) . seja menor do que 0,2 jjg/1 na faixa do

pH entre 4-9 (Langmuir e Herman)2, as concentrações reais no

ambiente do Morro do Ferro podem ser de 100 vezes maiores. Ex

periências de lixiviação de solo com soluções de 10 yg/ml de

ácidos húmicos,concentração também encontrada no ambiente do

Morro do Ferro2" , mostraram teores de Th-232 de 80 ppb na

lixivia, ou seja, um fator de 400 vezes o esperado na ausên

cia de complexantes.

3. A observação de que a eficiência e a facilidade

de bioassimilaçao do elemento parece estar ligada diretamen-

te â estabilidade dos complexos formados, pode servir como

sinal de alerta contra o uso indiscriminado de complexantes

em processos de descontaminaçao na indústria nuclear, além

de servir como um critério na seleção dos locais para o arna

zenamento de rejeitos radioativos.
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4. As experiências de cultivo de plantas não con-

firmaram somente a alta capacidade das plantas (exemplificar:

do com a Melastomataceao Lcandra sp) em assimilar o Th-232 ,

mas forneceram também resultados interessantes quanto ao

mecanismo deste processo : folhas novas mostram, por exemplo,

uma concentração em geral menor do que folhas velhas, fato

este confirmado em experiências de cultivo e em plantas nati_

vas do Morro do Ferro. Além do mais, o fato de que folhas -

inativas no momento do transplante para solo radiativo - acu

mularam concentrações altas de tório, sem apresentar cresci-

mento significativo neste período, revela uma cinética rápi-

da de assimilação, além de mostrar que este processo não é

limitado à fase de crescimento das plantas.



PROCEDIMENTO ANALÍTICO PARA ANÁLISE DE TÓRIO VIA ESPECTROSCOPIA-O

1 . EXTRAÇÃO

1.1 - Transferir a soluçdo nitrica para funil de separação de 125 ml.

1.2 - Extrair com solução de TOPO (C,1 M em ciclohexano)

por 10 minutos, deixando em repouso o tempo neces-

sário para uma perfeita separação das fases .

1.3 - Lavar a fase orgânica com 10 ml de HNCU 1 M, agitan

do por 5 minutos.

2 . REEXIRAÇÃO_DE_IQRIQ

2.1 - Adicionar ã fase orgânica 10 ml de H2SO4(0,3 M) e

extrair por 10 minutos, recolhendo posteriormente a

fase aquosa em frasco Erlenmeyer de 50 ml.

2.2 - Repetir mais duas vezes a extração, reunindo as po£

ções aquosas no Brlenmeyer.

2.3 - Reservar a solução sulfúrica para determinação de

tório.

3. ÇQPREÇlPlIAÇÃg_DE_TQRIQ

3.1 - Usando papel de filtro Whatman 40, filtrar a solu-

ção, lavando com um pouco de água deionizada, reco

lhendo o filtrado em tudo de ensaio de polietileno.

3.2 - Adicionar lOOul de solução 500wg La /ml; agitar bem.
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3.3 - Adicionar 10 gotas de HF, agitando bem após a adi_

ção de cada gota.

3.4 - Deixar em repouso por 30 minutos, colocando o tubo

imerso em água fria.

LBEPARAQAO_DO_FILIRO

4.1 - Montar o funil de filtração (Gelman Mod. 4204) se

gundo instruções do fabricante, usando membrana

Tuffryn 0,10 ym, 25 mm (Gelman Mod. HT 100).

4.2 - Com o vácuo funcionando, lavar o filtro com 5 ir.l

de etanol e em seguida com 5 ml de água deionizada.

4.3 - Adicionar duas porções de 5 ml de solução de sub£

trato de fluoreto de lantãnio (1 ml de solução 5 mg

La+3/ml.

4.4 - Filtrar a solução do item 3.4.
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